
 96-97 دومتاریخ ،زمان و مکان امتحانات میان ترم دانشکده پزشکی نیمسال 

 مکان زمان تاریخ نام امتحان ردیف

 206-207 12:30 26/1/97 باکتری شناسی 1

 204-205-207 12:30 27/1/97 علوم تشریح تنفس 2

 206-207 12:30 1/2/97 (95ایمنی شناسی ) 3

 206-207 12:30 3/2/97 علوم تشریح گوارش 4

 204-205-207 12:30 8/2/97 فیزیولوژی گردش خون و قلب 5

 206-207 12:30 10/2/97 روانشناسی 6

 11/2/97 12:30 207-206 (B96اپیدمیولوژی) 7

 204-205-207 12:30 15/2/97 بیوشیمی دیسیپلین 8

 206-207 12:30 19/2/97 (96ایمنی شناسی پزشکی) 9

 206-207 12:30 22/2/97 (95)2فیزیولوژی  10
 

 دانشجویان محترم لطفا قبل از حضور در جلسه امتحان به نکات ذیل توجه کنید: 

 حاضر باشید. آزمونقبل از شروع امتحان در محل برگزاری  دقیقه 5 -1

 خودداری کنید. ی کالسهادحام در راهروازاز  -2

 میز استاد قرار دهید . بایل خود را در حالت پرواز یا بی صدا بر رویوگوشی م -3

  خودداری کنید. voiceاز همراه داشتن هندفری و  -4

 می شود. محسوبدر جلسه امتحان  بعنوان تقلب  voiceهمراه  داشتن موبایل، هندفری و 

 ن و تراش همراه داشته باشید.ک پاک ،پر رنگ  مداد مشکی نرم خودکار آبی، -5

 کالسی که در آن امتحان می دهید قرار دهید.کیف و وسایل خود را در فضای خالی  -6

 سالن کالسها را ترک کنید. فوراقبل و بعد از امتحان  -7

 خودداری کنید.به علت محدودیت در زمان برگزاری امتحان از حضور با تاخیر در امتحان  -8

 قابل توجه نمایندگان محترم کالسها



 قبل از شروع آزمون شروع می شود  13و یا  12:30از ساعت  کالسیدر روزهای برگزاری آزمون  اگر،

با استاد مربوطه هماهنگ شود .عدم اطالع استاد مربوطه از روند برگزاری آزمون و تداخل ساعت   حتما

 کالس با امتحان غیر قابل قبول می باشد.

 ، ی آزمون کالس و یا اگر در زمانهای برگزاری آزمون ، در محل برگزاردانشجویانی که امتحان ندارند

پره لب دارند لطفا با هماهنگی آموزش مکان برگزاری کالس را تغییر دهند تا تداخلی در برگزاری 

 آزمون و کالس مربوطه ایجاد نشود.

 خواهد شد.مجددا اعالم  محل برگزاری آزمونهاو  ساعتهرگونه تغییر در در صورت *

 تاریخ امتحان به منزله ی کنسل شدن امتحان تلقی خواهد شد. روز امتحان قابل تغییر نخواهد بود و تغییر در*


