
 

 
 

 1پردیس   صفحه     پرستاری –فیزیوتراپی –رشته های دندانپزشکی  992برنامه امتحانی نیمسال   

 تاریخ امتحان 99دندانپزشکی 98دندانپزشکی 99قیزیوتراپی 98فیزیوتراپی  97فیزیوتراپی 99پرستاری  98پرستاری 

پرستاری بزرگساالن/ سالمندان 

(1)  
 فیزیولوژی

دامهاماساژ و موبیلیزاسیون ان  
 فیزیولوژی عمومی تشریح اعصاب

(3علوم تشریح) (1علوم تشریح )   

 سه شنبه

18/03/1400 

(1تربیت بدنی )  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم تاریخ تحلیلی صدر اسالم تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم ---- 
صدر اسالم تاریخ تحلیلی  

---- 
 چهارشنبه

19/03/1400 

شیمیبیو پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  
 وسایل کمکی و اندامهای مصنوعی

(2کینزیولوژی بیومکانیک )  تشریح سر و گردن 
(2فیزیولوژی نظری)  فیزیک پزشکی 

 شنبه

22/03/1400 

---- 
(1اندیشه اسالمی )  

(1اندیشه اسالمی ) ---- ----  ---- 
(1اندیشه اسالمی )  

 یکشنبه

23/03/1400 

 اخالق اسالمی  پرستاری سالمت جامعه
ژیرادیولو  

 ---- روانپزشکی
 آئین زندگی

---- 
 دوشنبه

24/03/1400 

---- ---- 
---- 

 روانشناسی عمومی و بیماران ----
(1تربیت بدنی ) آناتومی و مورفولوژی دندان  

 سه شنبه

25/03/1400 

(2اندیشه اسالمی )  انگل شناسی 
 تفسیر موضوعی قرآن

 زبان تخصصی
(1تربیت بدنی )  ---- دانش خانواده 

 نبهچهارش

26/03/1400 

 تشریح تحقیق در پرستاری
(1فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی)  

 تشریح تنه بیوشیمی داروشناسی
 بیوشیمی نظری انگل و قارچ شناسی

 شنبه

29/03/1400 

 کمکهای اولیه ---- ---- ---- ----
---- ---- 

 یکشنبه

30/03/1400 

 زبان پیش دانشگاهی زبان تخصصی
---- 

(1)اصول تمرین درمانی   ادبیات فارسی ---- اصول توانبخشی و فیزیوتراپی 
 دوشنبه

31/03/1400 

---- 
 

---- ---- 
 ---- ---- اخالق حرفه ای

 سه شنبه

01/04/1400 

 اصول  اپیدمیولوژی و .... بررسی وضعیت
ی و پوستیبیماریهای روماتیسم  

( 1)  عوامل حرارتی  الکتروتراپی گاهیزبان پیش دانش   
 آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی

 زبان پیش دانشگاهی
 چهارشنبه

02/04/1400 

 اصول و مهارت پرستاری روانشناسی فردی و اجتماعی
ر بیماریهای قلبی و عروقیفیزیوتراپی د  

 بافت شناسی تشریح سطحی
 سالمت دهان و جامعه ژنتیک انسانی

 شنبه

05/04/1400 



 
 
 

 

 

 

 2صفحه    پردیس   پرستاری –فیزیوتراپی –رشته های دندانپزشکی  992   برنامه امتحانی نیمسال

 تاریخ امتحان 99دندانپزشکی 98دندانپزشکی 99قیزیوتراپی 98فیزیوتراپی  97فیزیوتراپی 99پرستاری  98پرستاری 

     بیماریهای مغز و اعصاب  

 سه شنبه

08/04/1400 

  ----   
  

 چهارشنبه

09/04/1400 

     ولوژی و بیومکانیک )ستون مهره ای(کینزی  
 شنبه

12/04/1400 


