
ساعت 13/30ساعت 12ساعت 10:30ساعت 8/30تاریخروز

فارماکو-پاتو ریه  (94)کورس مقدمات (94)97/7/14شنبه

ارولوژي نظري (93)97/7/15یکشنبه

ارتوپدي نظري(93) + عفونی نظري(92.91)97/7/18چهارشنبه

کورس ریه (کل 94)97/7/21شنبه

میان ترم انگلبلوك گوارش ( الف 96)97/7/28شنبه

جراحی نظري (93)97/8/2چهارشنبه

میان بلوك عصبی (ب96)97/8/5شنبه

فارماکو-پاتو روماتولوژي (کل 94)97/8/12شنبه

کورس روماتولوژي97/8/14دوشنبه

کارآموزي رادیولوژي (ساعت14:30 بعداز ظهر)میان ترم پاتومیان ترم پاتو مشترك با بین الملل97/8/19شنبه

ساعت 12:15 ایمونومیان ترم ایمونو 97/8/2096یکشنبه

باکتري ساعت 12:15میان ترم باکتري97/8/29سه شنبه

میان ترم تغذیهبلوك غدد (الف96)97/9/5دوشنبه

میان ترم فیزیک97/9/6سه شنبه
روانپزشکی نظري (92)اندام فوقانی97/9/7چهارشنبه

پاتو-فارماکو خون97/9/12دوشنبه

پاتو-فارماکو قلبکورس خونسروگردن (ب96)97/9/14چهارشنبه

کورس قلبانگل شناسیبلوك سلول و ملکول(کل 97)97/9/17شنبه

کودکان 97/9/181یکشنبه

زنان نظري 97/9/21چهارشنبه

فارماکو عفونی 97/9/26دوشنبه

جراحی نظريکورس عفونی97/9/28چهارشنبه

ارولوژي نظري97/10/2یکشنبه

ارتوپدي نظري  +  عفونی نظريتربیت بدنی 1 (12-10)97/10/5چهارشنبه

برنامه امتحانات نیمسال اول 97-98



بلوك کلیوي(الف96)97/10/8شنبه

پاتو-فارماکو کلیه97/10/10دوشنبه

کورس کلیهباکتري شناسی97/10/11سه شنبه

کودکان 97/10/122چهارشنبه

برنامه امتحانات نیمسال اول 97-98
ساعت 13/30ساعت 12ساعت 10:30ساعت 8/30تاریخروز

پاتو-فارماکو اعصاب و روانآناتومی اندام تحتانی(کل 97)97/10/15شنبه

کورس اعصاب و روانپایان بلوك عصبی(ب96)97/10/16یکشنبه

پاتولوژی مشترک با بین المللپاتولوژي عمومی97/10/17دوشنبه
ویروس شناسی97/10/18سه شنبه

ادبیات(الف96)97/10/19چهارشنبه

آماراندیشه اسالمی 2  (مرکز طبی )اندیشه اسالمی 1 (مرکز طبی ) 9 صبح97/10/22شنبه

ریشه هاي انقالب    (مرکز طبی )تاریخ اسالم  (مرکز طبی ) 9 صبح97/10/23یکشنبه

دانش خانواده   (مرکز طبی )فرهنگ و تمدن  (مرکز طبی ) 9 صبح97/10/24دوشنبه

متون اسالمی   (مرکز طبی )اخالق اسالمی  (مرکز طبی ) 9 صبح 97/10/25سه شنبه

داخلی نظري97/10/26چهارشنبه

ایمونولوژي پایهفیزیک پزشکی97/10/29شنبه

زبان پیش نیاز 2زبان عمومیزبان پیش نیاز 97/10/301یکشنبه

بلوك تولیدمثل (الف 96)97/11/2سه شنبه

تغذیه(ب96)اعصاب نظريبهداشت خانواده97/11/3چهارشنبه

ژنتیک(الف96)بلوك حواس ویژه (ب96)97/11/6شنبه

زبان تخصصی 2(کل96)زبان تخصصی یک(کل96)بلوك بافت و تکوین(کل 97)97/11/8دوشنبه
پاتو-فارماکو گوارش97/11/9سه شنبه

کورس گوارشتفکر نقاد (97)97/11/10چهارشنبه

روانشناسیاصول خدمات سالمت97/11/13شنبه

پاتو-فارماکو کودکان و جراحی اصول اپیدمیولوژي(96ب)97/11/14یکشنبه



اخالق پزشکی97/11/15دوشنبه

کورس کودکان و جراحی97/11/17چهارشنبه

ایمونولوژي بالینی 97/11/232سه شنبه

ارولوژي نظري+  ارتوپدي نظري97/11/28یکشنبه

ایمونولوژي بالینی 97/12/51یکشنبه

روانپزشکی 97/12/8چهارشنبه

پاتو-فارماکو غدد97/12/12یکشنبه

ساعت 13/30ساعت 12ساعت 10:30ساعت 8/30تاریخروز
کورس غدد97/12/14سه شنبه

اپیدمیولوژي بالینی97/12/20دوشنبه

زنان نظري97/12/22چهارشنبه

برنامه امتحانات نیمسال اول 97-98


	تاریخ امتحانات

