
 بسمه تعالی

 دانشکده پیرادامپزشکی 962برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال 

 6-4 4-2 12-10 10-8 روز و تاریخ

 عمومی عمومی عمومی عمومی 27/3/97یکشنبه 

 عمومی اخالق عمومی عمومی 28/3/97دوشنبه 

فارسی  عمومی عمومی عمومی 29/3/97سه شنبه

 عمومی

چهارشنبه 

30/3/97 

 )آزپ(فیزیولوژی 

 عفونت ها و مسمومیت ها )بهداشت(

 

 ایمنی و سرم )ع آز پ(

 غ(-)ص2شیمی مواد غذایی 

 عملیات واحد در مهندسی

 )ص غ(

باکتری اختصاصی و 

 بیماریها)بهداشت( 

 

- 

پنج شنبه 

31/3/97 

 د(-میکروب شناسی )ک

 غ(-شیمی آلی )ص

 غ(-سردخانه و انبار)ص

 آمار حیاتی )بهداشت(

 ژنتیک )ع آز پ(

 قارچ شناسی )ع آز پ(

- 

- 

 - - - - 1/4/97جمعه 

 بیوشیمی عمومی)ع آز پ( 2/4/97شنبه 

 کنسرو سازی )بهداشت(

 انگل شناسی مواد غذایی)بهداشت(

 د(-ویروس شناسی)ک

 اصول نگهداری مواد غذایی

 غ(-)ص

 غ(–)ص  2ریاضیات 

 نگل شناسی بند پایان)ع آز پ(ا

 غ(-)ص1اصول مهندسی 

 

       - 

 د(-بیماریهای مشترک )ک 3/4/97یکشنبه 

 )بهداشت( 1کالبدشناسی 

 

 غ(-صنایع آشامیدنی ها )ص

 غ(-زبان تخصصی )ص

 

 اصول ایمنی)ع آز پ(

- 

 مدیریت تضمین کیفیت )بهداشت( 4/4/97دوشنبه 

 غ(-علوم پایه کشاورزی)ص

 

 باکتری عمومی)ع آز پ(

 )بهداشت(ها قارچ شناسی و بیماری

 د(-داروشناسی)ک

 میکروبیولوژی مواد غذایی

 غ(-ص)

- 

 انگل شناسی تک یاخته)ع آز پ( 5/4/97سه شنبه 

 غ(-تکنولوژی شیر)ص

 سلول های بنیادی)ع آز پ(

 د(-بهداشت مواد غذایی)ک

 - بیوشیمی)بهداشت(

چهارشنبه 

6/4/97 

 د(-اصول معاینه )ک

 ویروس شناسی و بیماریها)بهداشت(

 آمار زیستی)ع آز پ(

 غ(-مدیریت صنعتی)صاقتصاد و 

- - 

 - - - - 7/4/97پنج شنبه 

 - - - - 8/4/97جمعه 

 د(-اصول تغذیه)ک 9/4/97شنبه 

 ماهی شناسی)بهداشت(

 بافت شناسی)ع آز پ(

 زراعت و باغبانی)بهداشت(

 سردخانه و انبار)بهداشت(

 غ(-کاربرد کامپیوتر)ص

- 

 میکروب شناسی مواد غذایی 10/4/97یکشنبه 

 )ع آز پ(

 غ(-طرح آزمایشات )ص

 

 تبدیل ضایعات)بهداشت(

 تکنولوژی گوشت و شیالت

 غ(-)ص

 حیوانات آزمایشگاهی)ع آز پ(

 زبان تخصصی)بهداشت(

 

- 

  11/4/97دوشنبه 

- 

 

- 

 )بهداشت(1صنایع غذایی 

 تکنولوژی پس از برداشت

 غ(-)ص

 

- 

سه شنبه 

12/4/97 

 سم شناسی)بهداشت(

 فناوری اطالعات)بهداشت(

 )بهداشت(2غذایی صنایع 

 غ(-تغذیه)ص

کالبد گشایی و نمونه 

 د(-برداری)ک

 فیزیولوژی عمومی )ع آز پ(

سم شناسی مواد 

 غذایی)بهداشت(

 

 

- 

                                                                                                                    

 با آرزوی توفیق الهی                                                                                                                        

 اداره آموزش دانشکده پیرادامپزشکی                                                                                                                      


