برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال دوم سال تحصيلي  99 – 400دانشكده پرستاري و پيراپزشكي گراش

400/04/05

هوشبری 97

هوشبری 98

اتاق عمل 97

اتاق عمل 98

پرستاری 97

پرستاری 98

علوم آز 97

علوم آز 98

فوریت 98

اصول مراقبت ویژه

روش بیهوشی3

تکنولوژی اعصاب

تکنولوژی گوارش و غدد

مراقبت های ویژه

بزرگساالن و سالمندان 2

باکتری شناسی

انگل شناسی

تروما2

400/04/06
400/04/07

مدیریت درد

بیماریهای داخلی

بهداشت روان

تکنولوژیENT

400/04/08

اصول ایمنی شناسی
پرستاری روان

400/04/09

داروشناسی

فوریت های پزشکی

400/04/10

آیین زندگی

دانش خانواده

فیزیک

پرستاری در اختالالت مادر و نوزاد

داروشناسی
آیین زندگی

اصول مدیریت

روانشناسی

احیا قلبی ریوی پیشرفته

پرستاری کودک سالم

هورمون شناسی

فیزیک

فوریت در بالیا

دانش خانواده

آیین زندگی

دانش خانواده

400/04/11
400/04/12

معرفی به بیمار

زبان تخصصی

خون شناسی

روش احیا قلبی ریوی

400/04/13
400/04/14

روش تحقیق

انقالب اسالمی

تکنولوژی اورژانس

آشنایی با تصاویر رادیولوژی

400/04/15
400/04/16
400/04/17

پرستاری سالمت جامعه
پرستاری اورژانس

اخالق حرفه ای

مدیریت در بیهوشی

مدیریت در اتای عمل

تحقیق در پرستاری

ادبیات فارسی

ایمنولوژی

آمار رشته هوشبری  97خارج از بازه (تاریخ امتحان ) 1400/03/29 :
تکنولوژی اطفال اتاق عمل  97خارج از بازه(تاریخ امتحان ) 1400/03/29 :
آمار اتاق عمل  98خارج از بازه(تاریخ امتحان )1400/03/29 :
فوریت های محیطی و زبان تخصصی و بهداشت روان(تاریخ امتحان ) 1400/03/29 :
آمار پرستاری  98خارج از بازه(تاریخ امتحان ) 1400/03/29 :
آمار علوم آزمایشگاهی  98خارج از بازه(تاریخ امتحان )1400/03/29 :

فارماکولوژی

فوریت در شرایط خاص

تاریخ تحلیلی
تفسیر موضوعی نهج البالغه

فرهنگ و تمدن

اندیشه اسالمی 1

قارچ شناسی پزشکی

تاریخ تحلیلی
بیهوشی و مراقبت های آن

خون شناسی

فوریت داخلی 2

ادبیات

بافت شناسی
آسیب شناسی

فوریت در گروههای خاص
فرهنگ و نمدن

برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال دوم سال تحصيلي  99 – 400دانشكده پرستاري و پيراپزشكي گراش ورودي 99

1400/05/02

هوشبری 99

هوشبری ناپیوسته 99

اتاق عمل 99

آناتومی2

فیزیوپاتولوزی

آناتومی 2

اتاق عمل ناپیوسته 99
تکنولوژی قلب و عروق و
توراکس

پرستاری 99

علوم آزمایشگاهی 99

علوم آزمایشگاهی ناپیوسته 99

فوریت پزشکی 99

دارو شناسی

بیوشیمی عمومی

خون شناسی2

تشریح

1400/05/03
1400/05/04

فیزیولوژی 2

جمعیت و دانش
خانواده

تکنولوژی جراحی
فیزیولوژی 2

ENTو فک و صورت و

فیزیولوژی

انگل شناسی

قارچ شناسی

فیزیولوژی

چشم

1400/05/05
1400/05/06

انقالب

1400/05/07

بیهوشی 1

1400/05/09

زبان عمومی

اصول و فنون فرد

ایمونولوژی

اسکراب و سیار

ایمنولوژی و زنتیک

مقدمه ای بر تکنولوژی

تغذیه

جراحی

روش بیهوشی در
جراحیهای اختصاصی

زبان عمومی

انقالب

ایمنولوژی

تکنولوژی جراحی زنان و
اورولوژی

فرآیند عملیات
آیین زندگی

زبان عمومی

زبان عمومی

متون انگلیسی

زبان پیش دانشگاهی

1400/05/10
1400/05/11

اصول پایه داروشناسی

فوریت پزشکی

مدیریت در اتاق عمل

اصطالحات پزشکی

فوریت پزشکی

مفاهیم پایه

آمار حیاتی

اصول فنون مراقبتها

1400/05/12
1400/05/13

تجهیزات بیهوشی

1400/05/14

اندیشه 1

اندیشه2

آشنایی با وسایل

اصول پیشرفته مراقبت در

وتجهیزات اتاق عمل

اتاق بهبودی

اندیشه2

اندیشه2

میکروب

زیست سلولی و مولکولی

اندیشه2

اندیشه اسالمی 1

دروس خارج از بازه اتاق عمل :99بیوشیمی(تاریخ امتحان ) 1400/04/26 :
دروس خارج از بازه پرستاری :99پرستاری سالمت فرد و خانواده(تاریخ امتحان ) 1400/04/26 :
دروس خارج از بازه علوم آزمایشگاهی ناپیوسته  : 99فارماکولوژی و سم شناسی (تاریخ امتحان ) 1400/04/26 :
دروس خارج از بازه اتاق عمل ناپیوسته  :99فناوری اطالعات(تاریخ امتحان ) 1400/04/26:

تفسیر موضوعی نهج البالغه
روش های کنترل کیفی در
آزمایشگاه

میکروب و انگل شناسی
ادبیات

