
  بين المللايراني و  دانشجويان رشته پزشكي مقطع علوم پايه 98-99برنامه امتحانات نيمسال اول 

  13:30 – 15  10:30 – 12  8:30 – 10:30  تاريخ  رديف

1  
  شنبه

21/10/98  

  )نفر 80( خونو  گوارشپاتولوژي 
  ) مقطع فيزيوپاتولوژي(
خانمهـا كرمـي، فرهـادي،    : مراقبين

  طاهري، رجبي و رضايي

  )نفر 10(اصول كلي تغذيه
  )مقطع فيزيوپاتولوژي(

  ميرزاييخانم : مراقب
  

  انگل شناسي
  )نفر98(  )3ترم دانشجويان ايراني ( 
  )نفر20(  )4ترم دانشجويان عراقي  (

ــراقبين ــيان،  : م ــاهري، ازره، شمس ــا ط خانمه
  ميراحدي، مرزبان پور، اشرفي و اداباقر

2  
  يكشنبه 

22/10/98  

  عمليپاتولوژي اختصاصي 
  )نفر 100( 

خانمها كرمي، فرهادي، ازره  :مراقبين
  و ميرزايي

  

  )نفر 92( )1ترم ( 1انديشه اسالمي 
خانمها طـاهري، رجبـي،   : مراقبين

فرزانه ملكي، مرزبان پـور و آقـاي   
  كبودي

  

  بيوشيمي ديسيپلين 
  )نفر73) (2دانشجويان ايراني ترم(
  )نفر 58) (3دانشجويان عراقي ترم(

ميراحــدي، خانمهــا كرمــي، فرهادي، :مــراقبين
حيدري، شفيعي، بصيري، بازغي و آقـاي  ويسي،

  بني عامريان

3  
  دوشنبه 

23/10/98  

  )نفر67( )2ترم (2انديشه اسالمي 
 ، بازغيخانمها كرمي، ملكي :مراقبين

  و آقاي كبودي
  

  )1ترم(بيوشيمي مولكول سلول 
  )نفر99( 

خانمها فرهـادي، ميرزايـي،    :مراقبين
                 و آقــاي  شــفيعي، حيــدري، بصــيري

  بني عامريان

  )نفر81( )3ترم ( 2زبان تخصصي 
 ،خانمهـا رجبـي، بـازغي، ميراحـدي     :مراقبين
  بيگداشيو  توحيدي

4  
  سه شنبه 

24/10/98  

  فيزيولوژي غدد و توليدمثل
  )نفر 20) (3دانشجويان عراقي ترم(

  خانمها كرمي و توحيدي :مراقبين

 و تمدن اسالم و ايران تاريخ فرهنگ
مراقبين، خانمها ازره، ) نفر164(

رضايي، ميرزايي، فرزانه ملكي، فاضلي، 
  آقايان كبودي، كرمي و رجبي

 ---  

5  
  چهارشنبه

25/10/98  

  )نفر 102( )1ترم (زبان عمومي 
ــراقبين ــي،  : م ــي، ميرزاي ــا رجب خانمه

ــور   ــي، ميرزاپ ــزي، حقيق ــاي عزي و آق
  كيومرث اميري

  

   1زبان تخصصي 
  )نفر53( )2ترم دانشجويان ايراني (
  )نفر 61) (3دانشجويان عراقي ترم(

ــراقبين ــا فرهادي،: م ــاهري، خانمه ط
شمسيان، فاضلي، مرزبـان   ميراحدي،

  پور و آقاي رجبي

  )3ترم (بيوشيمي كليه 
   

خانمها رضايي، ازره، شفيعي، حيدري و  :مراقبين
  ريانآقاي بني عام

6  
  شنبه

28/10/98  
  

  )نفر 180( 1فارماكولوژي 
خانمها فرهادي، طـاهري،  : مراقبين

  رجبي، ازره، رضايي و ميرزايي
  

   )2ترم دانشجويان ايراني  (فيزيولوژي تنفس 
  )نفر 75(

) 3دانشجويان عراقي ترم( ، گوارشفيزيولوژي تنفس
  نفر 61(

دانشجويان  اعصاب و حواس ويژهفيزيولوژي 
  )نفر 20) (4ترمعراقي 

ي، طاهري، توحيدي، حقيقي، يخانمها ميرزا :مراقبين
  ، ويسي و آقاي كرميفاضلي، مرزبان پور، عزيزي

7  
  يكشنبه

29/10/98  

  )نفر98( )3ترم (فيزيولوژي غدد 
خانمها رضايي، ازره، توحيدي،  :مراقبين

  ، ويسي و آقاي كرميحقيقي، اشرفي

 )نفر 97( )1ترم (فيزيولوژي سلول 
خانمها فرهادي، رجبي، توحيدي،  :مراقبين

  و آقاي كرمي حقيقي، ميرزاپورويسي، 

  )نفر158( )2و1ترم (تفسير موضوعي 
خانمها ازره، رضايي، ملكـي، ادابـاقر و    :مراقبين

  آقايان اميري و رجبي و كبودي

8  
  دوشنبه

30/10/98  
 ---  

  )نفر 83( )3ترم (آيين زندگي 
خانمها فرهادي، كرمـي، ملكـي،    :مراقبين
  ، حقيقي و آقاي كبوديبيگداشي

  بيوشيمي هورمون 
  )نفر 20) (4دانشجويان عراقي ترم(
  خانم ميرزايي :مراقب

9  
  سه شنبه 

1/11/98  

دانشجويان (اساس مولكولي حيات
خانمها  :مراقبين)نفر 59) (1عراقي ترم
  ميرزاپور، ميراحدي و حقيقي رضايي،

  )نفر 180( 2فارماكولوژي 
خانمهــا كرمــي، فرهــادي،  :مــراقبين

  رضايي، طاهري، رجبي، ازره و ميرزايي

  )نفر 160( پزشكي قانوني
خانمها كرمي، رجبـي، ازره، طـاهري،    :مراقبين
  فرهادي

  

10  
  چهارشنبه

2/11/98  

  )نفر84( )3ترم (انقالب اسالمي 
خانمها كرمي، رجبـي، ملكـي،   : مراقبين

  كبوديفاضلي، مرزبان پور و آقاي 

ايرانـي و  ( )2تـرم  (  باكتري شناسـي 
  )نفر137عراقي 

ــراقبين  ــا :م ــي، خانمه ــاهري، ميرزاي ط

اداباقر، ميراحدي، مرزبـان پـور، اشـرفي،    
  شمسيان و آقايان رجبي و اميري

  )نفر 95( )1ترم (مقدمات علوم تشريح 
خانمهــا كرمـي، رضــايي، ميرزاپــور،  : مـراقبين 

  عزيزي، توحيدي و آقاي رجبي
   12ساعت  )نفر160(آمار پزشكي   

مرقبين، خامها كرمي، فرهادي، ميرزايـي،  
  طاهري، فاضلي و آقاي كرمي

  



  

  بين المللو دانشجويان رشته پزشكي مقطع علوم پايه ايراني  98-99برنامه امتحانات نيمسال اول 

  13:30 – 15  10:30 – 12  8:30 – 10:30  تاريخ  رديف

11  
  شنبه

5/11/98  

  )نفر 85( قلب  فيزيوپاتولوژي
خانمها فرهـادي، ازره،  : مراقبين

  ميرزايي، طاهري
  
 

  )نفر 178( )2و  1ترم (فيزيولوژي گردش خون 
ــراقبين ــي،    :م ــي، ازره، ميرزاي ــا كرم خانمه

ــي،   ــدي، حقيق ــيتوحي ــيان، بيگداش ، شمس
  ميرزاپور

  )نفر 102( )3ترم (فيزيك پزشكي 
خانمها رجبي، رضـايي، شـفيعي،    :مراقبين

ــدري و    ــرفي، حيـ ــور، اشـ ــان پـ                          مرزبـ
  آقاي بني عامريان

  

  فيزيولوژي گردش خون
  )نفر 61) (3دانشجويان عراقي ترم( 
  )ساختمان جديد 2و 1كالس شماره( 

، خانمها طاهري، فاضـلي، اشـرفي   :مراقبين
  و آقاي كرمي ويسي

12  
  يكشنبه

6/11/98  

  نگارش فارسي 
  )نفر 59) (1دانشجويان عراقي ترم(

خانمها طاهري، رجبي و  :مراقبين
  بيگداشي

   2آداب پزشكي
  )نفر 61) (3دانشجويان عراقي ترم(

  خانمها رجبي، اشرفي و حيدري :مراقبين
  

  قارچ شناسي
  )نفر 20) (4دانشجويان عراقي ترم(

  خانم ازره :مراقب 
  

13  
  دوشنبه 

7/11/98  
 ---   ---  

  4آداب پزشكي
  )نفر 20) (4دانشجويان عراقي ترم(

  خانم طاهري :مراقب 

14  
  سه شنبه

8/11/98  

   )1ترم (بيوشيمي ديسيپلين 
خانمها كرمي،  :مراقبين)نفر98(

رضايي، شفيعي، حيدري، 
بصيري، اشرفي و آقاي بني 

  عامريان
  
  

 ---  

  )3و  2ترم (فيزيولوژي گوارش 
ــر160(   ــراقبين)نف ــي،  :م ــا كرم خانمه

توحيــدي، حقيقــي، فرهــادي، رجبــي، 
و آقايان كرمي و كيومرث  ، ويسيادباقر
  اميري

   )جديد 2و  1كالس ( ويروس شناسي
  )نفر 61) (3دانشجويان عراقي ترم(

، اداباقر، ميراحدي خانمها ازره :مراقبين
  و حيدري

15  
  شنبه

12/11/98  

   غدد فيزيوپاتولوژي
خانمها كرمي، رجبـي،   :مراقبين

  طاهري و ميرزايي
  

  تشريح قلب، تنفس و گوارش 
  )نفر70(  )2ترم دانشجويان ايراني (

   علوم تشريح گوارش و تنفس
  )نفر 61) (3دانشجويان عراقي ترم(

خانمها طـاهري، ازره، ميرزاپـور،    :مراقبين
  ميراحدي، شمسيان، حيدري و آقاي رجبي

  
  

و  تناسليعلوم تشريح سيستم ادراري 
  )نفر 94( )3ترم (غدد درون ريز 

ــراقبين ــا :م ــادي، خانمه ــي،  فره رجب
ميرزاپور، شفيعي، مرزبان پـور و آقـاي   

  رجبي

   زيست سلولي مولكولي
  )نفر59) (1دانشجويان عراقي ترم(
  )ساختمان جديد 2و1كالس شماره (

فاضـلي و   ويسـي، خانمها رضايي، :مراقبين
  عزيزي

16  
  يكشنبه

13/11/98  

  )مقطع يزيوپاتولوژي( A,Bژنتيك 

  )نفر 180(
ــراقبين ــادي،   :م ــا فره خانمه

طاهري، ازره، رجبي، ميرزايـي و  
 رضايي

  علوم تشريح قلب و عروق
  )نفر 99(  )1ترم (

خانمهـا كرمـي، ازره، ميرزاپـور،    : مراقبين
  فاضلي، شفيعي و آقاي رجبي

علوم تشريح ادراري و تناسلي و غدد 
              ) 4دانشجويان عراقي ترم(  درون ريز

  خانم فرهادي: مراقب )نفر 20(

17  
  دوشنبه

14/11/98  
 ---   ---  

  )نفر 160( اخالق پزشكي
ــراقبين ــادي،   :م ــي، فره ــا كرم خانمه

  طاهري، ازره، ميرزايي و رجبي

18  
  سه شنبه

15/11/98  

  پاتولوژي اختصاصي تنفس
  )نفر 100(  

خانمها طاهري، رجبي،  :مراقبين
  ازره و ميرزايي

  )نفر 100(  )2ترم(ويروس شناسي 
خانمهــا فرهــادي، رضــايي،    :مــراقبين

ميراحدي، مرزبـان پـور، ادابـاقر، اشـرفي،     
  شمسيان، ميرزاپور

  فيزيك پزشكي
  )نفر 20) (4دانشجويان عراقي ترم(

  خانم ميرزايي: مراقب
  

  



  

  بين المللو دانشجويان رشته پزشكي مقطع علوم پايه ايراني  98-99برنامه امتحانات نيمسال اول 

  13:30 – 15  10:30 – 12  8:30 – 10:30  تاريخ  رديف

19  
  چهارشنبه

16/11/98  

   )1ترم (فيزيولوژي قلب 
  )نفر106( 

فرهــادي، خانمهــا  :مــراقبين
ــي،   ــدي، حقيق ــي، توحي ميرزاي

ــي ــفيعيبيگداش ــي، ش و  ، ويس
  آقاي كرمي

  

  علوم تشريح اسكلتي عضالني
  )نفر 61) (3دانشجويان عراقي ترم(

طاهري، ميرزاپـور،  خانمها  :مراقبين
  حيدري و آقاي رجبي
  

  )نفر102(  )3ترم (قارچ شناسي 
خانمها رجبي، رضايي، شمسيان،  :مراقبين

  اشرفي، ميراحدي، مرزبان پور، اداباقر
  

  آموزش زبان فارسي
  )نفر 59) (1دانشجويان عراقي ترم(
  )ساختمان جديد 2و1كالس شماره (

و  ، ويسيخانمها طاهري، عزيزي :مراقبين
  آقاي بني عامريان

20  
  شنبه

19/11/97  

  مكالمه زبان انگليسي
  )نفر 59) (1دانشجويان عراقي ترم(

خانمها رجبي، فاضـلي،   :مراقبين
  شفيعي و آقاي كيومرث اميري

  

 ---   ---  

21  
  يكشنبه

20/11/98  
 ---  

) 1دانشجويان عراقي ترم(كامپيوتر 
  )نفر 59(

ــراقبين ــا ازره،  :م ــي، خانمه ويس
  حيدري و حقيقي

  

 ---  

22  
  دوشنبه

21/11/98  
 ---   ---  

) 1دانشجويان عراقي ترم(كمك هاي اوليه 

  )نفر 59(

خانمها طاهري، توحيدي، شفيعي  :مراقبين
  و آقاي بني عامريان

  

 15/10/98پزشكي آموزش دانشكده 

 


