بروامٍ امتحاوات پایان ویمسال ايل سال تحصیلی  :9 -:8رشتٍ داريسازی
ایام هفته

تاریخ

شنبه

29/01/99

یکشنبه

29/01/99

دوشنبه

29/01/99

سه شنبه

29/01/99

چهارشنبه

29/01/99

پنج شنبه

29/01/99

ورودی 29

ورودی 29

ورودی 29

ورودی 29

ورودی 29

ورودی 29

ورودی 29

بین الملل
-

بیًفارماسی ي
فارماکًکیىتیک
ساعت; 21-23
کالس; 5ي 6داريسازی

بیًتکىًلًشی داريیی
ساعت; 9-21
کالس; 5ي6ي  213داريسازی

شیمی داريیی 4
ساعت;25-27
کالس; 2ي3ي4
داريسازی

شیمی داريیی 2
ساعت; 21-23

شیمی عمًمی وظری
-

کالس; 2ي3ي 4داريسازی

ساعت; 9-21
کالس; 2ي3ي 4داريسازی

کارآمًزی در عرصٍ
داريخاوٍ شُری
ساعت; 21-23

-

-

-

-

کالس; 5ي6

شیمی آلی  3وظری

اوذیشٍ اسالمی 2

ساعت; 21-23

ساعت; 21-23

کالس; 2ي3ي 4داريسازی

داوشکذٌ پسشکی

داريسازی
-

کىترل مسمًمیت
ساعت; 9-21
سایت کامپیًتر

فارماکًگىًزی  2وظری
-

داوشکذٌ پسشکی
-

ساعت; 21-23
سایت کامپیًتر
داوشکذٌ پسشکی

فارماسیًتیکس  3وظری

شیمی آلی  2وظری

ساعت; 21-23

ساعت; 21-23

کالس; 2ي3ي 4داريسازی

کالس  5داريسازی

فارماسیًتیکس  6وظری
-

ساعت; 21-23

تشریح وظری
-

-

-

کالس; 5ي6ي  213داريسازی
-

زبان تخصصی داريسازی
-

-

کالس; 5ي 6داريسازی

ساعت; 21-23
سایت کامپیًتر داوشکذٌ

-

-

-

پسشکی
داريدرماوی بیماریُای

-

ساعت; 21-23
کالس; 2ي3ي 4داريسازی

داريشىاسی بالیىی
ساعت; 21-23

-

اطالع رساوی داريَا ي مسمًمیت

3

ساعت; 21-23

ساعت; 21-23

کالس; 2ي3ي 4داريسازی

سایت کامپیًتر
داوشکذٌ پسشکی

بیًشیمی پایٍ وظری
-

ساعت; 9-21
کالس; 5ي6ي 213
داريسازی

بافت شىاسی وظری
ساعت; 9-21
کالس; 2ي3ي 4داريسازی

بروامٍ امتحاوات پایان ویمسال ايل سال تحصیلی  :9 -:8رشتٍ داريسازی
جمعه

29/01/92

شنبه

29/01/92

یکشنبه

29/01/91

دوشنبه

29/00/0

سه شنبه

29/00/9

چهارشنبه

29/00/9

پنج شنبه

29/00/9

-

-

-

-

فارماسیًتیکس 5

داريشىاسی  3وظری

فرآيردٌ َای آرایشی ي بُذاشتی

وظری

ساعت; 21-23

ساعت; 21-23

ساعت; 9-21

سایت کامپیًتر داوشکذٌ

کالس; 2ي3ي 4داريسازی

سایت کامپیًتر

پسشکی

کارآمًزی داريخاوٍ
بیمارستاوی
ساعت; 21-23
کالس; 5ي 6داريسازی

-

بیًلًشی مًلکًلی ي
-

شوتیک
ساعت; 9-21
کالس; 2ي3ي 4داريسازی

داوشکذٌ پسشکی

-

-

اوقالب اسالمی ایران
-

-

-

ساعت; 9-21

-

-

داوشکذٌ پسشکی
-

مذیریت ي اقتصاد در
داريسازی
ساعت; 21-23

سم شىاسی وظری
-

کالس; 5ي 6داريسازی
-

ساعت; 21-23
سایت کامپیًتر

ساعت; 21-23
سایت کامپیًتر داوشکذٌ

-

پسشکی
-

فارماسیًتیکس 7

رشیم درماوی

وظری

ساعت; 21-23

ساعت; 21-23

-

کالس; 5ي 6داريسازی
-

-

-

کالس; 2ي3ي4

فیسیکال فارماسی 2

فیسیًلًشی  3وظری

ساعت; 21-23

ساعت; 21-23

کالس; 5ي6ي  213داريسازی

کالس; 2ي3ي 4داريسازی

کشت سلًلی
ساعت; 21-23

ساعت; 21-23

کالس; 5ي 6داريسازی

سایت کامپیًتر داوشکذٌ پسشکی

-

-

زبان اوگلیسی عمًمی
-

-

ساعت; 9-21
کالس; 2ي3ي 4داريسازی

داريسازی
کىترل فیسیکًشیمیایی داريَا وظری

ساعت; 21-23
کالس; 2ي3ي 4داريسازی

داوشکذٌ پسشکی
داريدرماوی بیماریُا4

-

ریاضیات

آوالیس دستگاَی  2وظری

تفسیر مًضًعی قرآن

آییه زوذگی

ساعت; 9-21

ساعت; 21-23

ساعت; 9-21

کالس; 2ي3ي 4داريسازی

داوشکذٌ پسشکی

داوشکذٌ پسشکی

بروامٍ امتحاوات پایان ویمسال ايل سال تحصیلی  :9 -:8رشتٍ داريسازی
جمعه

29/00/9

شنبه

29/00/9

یکشنبه

29/00/9

-

-

-

-

-

اخالق در داريسازی
-

ساعت; 21-23

-

کالس; 5ي6ي  213داريسازی
-

کىترل میکريبی

کمکُای ايلیٍ

فرآيردٌ َای بیًلًشیک
ساعت; 21-23

-

کالس; 2ي3ي 4داريسازی
کارآمًزی داريخاوٍ

اوگل شىاسی ي قارچ

داريَا وظری

داريسازی َستٍ ای

شُری

داريشىاسی  2وظری

شىاسی وظری

ساعت; 21-23

ساعت; 21-23

ساعت; 9-21

ساعت; 9-21

ساعت; 9-21

کالس; 5ي6ي  213داريسازی

کالس; 2ي3ي4

کالس  214داريسازی

کالس; 5ي6ي 213

سایت کامپیًتر
داوشکذٌ پسشکی

داريسازی

-

داريسازی

ساعت; 9-21
کالس; 2ي3ي 4داريسازی

اصًل ي کلیات خذمات
بُذاشتی
ساعت; 21-23
کالس; 2ي3ي 4داريسازی

