
  زنجان پزشکی علومدانشگاه  خودگردان  پردیس 96-97 اولنیمسال  ات پایان ترمبرنامه امتحان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2ترم  پزشکی

 ساعت برگزاري تاریخ امتحان نام درس ردیف

 8:30 -  10 20/10/96 چهارشنبه  1فیزیولوژي  1

 8:30 -  10 23/10/96 شنبه 2بیوشمی 2

 دوشنبه 1بهداشت  3
25  /10/96 

10  - 8:30 

 جهارشنبه زبان عمومی 4
27/10/96 

10  - 8:30 

 شنبهیک آناتومی سروگردن  5
1/11/96 

10  - 8:30 

 سه شنبه نوروآناتومی  6
3/11/96 

10  - 8:30 

 شنبهجهار 2اندیشه اسالمی 7
4/11/96 

10  - 8:30 

دانشجویان باید نیم  - 2.همراه داشتن کارت دانشجویی شرط ورود به جلسه امتحان است - 1 :مهم

غیبت در امتحان سبب مردودي در درس  - 3. ساعت قبل از زمان امتحان در محل حضور یابند

و هرگونه اقدام ر جلسه و گوشی موبایل دکتاب، جزوه، یادداشت  به همراه داشتن -4. خواهد شد

 .رس موجب برخورد قانونی خواهد شدخارج از نظم جلسه، تقلب محسوب و عالوه بر مردودي در د

  



  زنجان پزشکی علومدانشگاه  خودگردان  پردیس 96-97 اولنیمسال  ات پایان ترمبرنامه امتحان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4ترم  پزشکی

 ساعت برگزاري تاریخ امتحان نام درس ردیف

 8:30 -  10 19/10/96 سه شنبه  میکروب شناسی 1

 8:30 -  10 21/10/96 پنج شنبه ژنتیک 2

 یکشنبه زبا ن تخصصی  3
24  /10/96 

10  - 8:30 

 سه شنبه جنین شناسی 4
26/10/96 

10  - 8:30 

 شنبهپنج   اصول کلیه تغذیه 5
28/10/96 

10  - 8:30 

 شنبه ویروس شناسی 6
30/10/96 

10  - 8:30 

 8:30 – 10 2/11/96 شنبه دو  فرهنگ وتمدن اسالم ایران 7

  8:30 – 10 4/11/96  چهارشنبه  ادبیات  8

دانشجویان باید نیم  - 2.همراه داشتن کارت دانشجویی شرط ورود به جلسه امتحان است - 1 :مهم

غیبت در امتحان سبب مردودي در درس  - 3. ساعت قبل از زمان امتحان در محل حضور یابند

و هرگونه اقدام ر جلسه و گوشی موبایل دکتاب، جزوه، یادداشت  به همراه داشتن -4. خواهد شد

 .رس موجب برخورد قانونی خواهد شدخارج از نظم جلسه، تقلب محسوب و عالوه بر مردودي در د

  



  زنجان پزشکی علومدانشگاه  خودگردان  پردیس 96-97 اولنیمسال  ات پایان ترمبرنامه امتحان

 2ترم  داروسازي

 ساعت برگزاري تاریخ امتحان نام درس ردیف

 10:30 - 12 20/10/96 چهارشنبه شیمی آلی 1

 10:30 - 12 23/10/96 شنبه انگل شناسی وقارچ شناسی 2

 دوشنبه شناسی  بافت 3
25  /10/96 

12 - 10:30 

 جهارشنبه زبان عمومی 4
27/10/96 

12 - 10:30 

 شنبهیک  شیمی تجزیه 5
1/11/96 

12 - 10:30 

 سه شنبه تشریح 6
3/11/96 

12 - 10:30 

 شنبهجهار  1اندیشه اسالمی  7
4/11/96 

12 - 10:30  

دانشجویان باید نیم  - 2.همراه داشتن کارت دانشجویی شرط ورود به جلسه امتحان است - 1 :مهم

غیبت در امتحان سبب مردودي در درس  - 3. ساعت قبل از زمان امتحان در محل حضور یابند

و هرگونه اقدام ر جلسه و گوشی موبایل دکتاب، جزوه، یادداشت  به همراه داشتن -4. خواهد شد

 .رس موجب برخورد قانونی خواهد شدخارج از نظم جلسه، تقلب محسوب و عالوه بر مردودي در د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  زنجان پزشکی علومدانشگاه  خودگردان  پردیس 96-97 اولنیمسال  ات پایان ترمبرنامه امتحان

 4ترم  داروسازي

 ساعت برگزاري تاریخ امتحان رسنام د ردیف

 10:30 - 12 19/10/96 سه شنبه فیریولوژي 1

 10:30 - 12 21/10/96 پنج شنبه فارما سیوتیکس 2

 یکشنبه ایمونولوژي  3
24  /10/96 

12 - 10:30 

 شنبهسه  کمک هاي اولیه 4
26/10/96 

12 - 10:30 

 شنبهپنج  تفسیر موضوع قرآن 5
28/10/96 

12 - 10:30 

 شنبه بیوشیمی  6
30/10/96 

12 - 10:30 

دانشجویان باید نیم  - 2.همراه داشتن کارت دانشجویی شرط ورود به جلسه امتحان است - 1 :مهم

غیبت در امتحان سبب مردودي در درس  - 3. ساعت قبل از زمان امتحان در محل حضور یابند

و هرگونه اقدام ر جلسه و گوشی موبایل دکتاب، جزوه، یادداشت  به همراه داشتن -4. خواهد شد

 .رس موجب برخورد قانونی خواهد شدخارج از نظم جلسه، تقلب محسوب و عالوه بر مردودي در د

  

  

  

 

 




