
 

برنامه امتحانات 

99-1400 دوم نیمسال  



 دستورالعمل مربوط به برگزاری آزمونهای آنالین فراگیران آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سالمت کشور

 طالعه و در عمل به آن کوشا باشیدخواهشمند است جهت اطالع از شیوه شرکت درآزمونهای آنالین پایان ترم موارد ذیل را به دقت م

 بارگذاری شده انجام خواهد شد.  stc.tums.ac.irکه درسایت مرکز نیز به آدرس  https://exam.tums.ac.ir ونهای پایان ترم ازدرگاه اینترنتی آزمون الکترونیک دانشگاه به آدرسبرگزاری آزم .1

و تست کد کاربری و رمز ورود، در  ساعت قبل از شروع آزمون نسبت به صحت دستگاه خود مطمئن شده و با مراجعه به سامانه مذکور توصیه می شود به منظور پیشگیری از اتفاقات غیر مترقبه نیم .2

 انجام دهید. 88992764و  88992767صورت دریافت پیغام خطا، پیگیری الزم را از طریق کارشناس مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سالمت کشور به شماره 

قسمت خدمات آموزشی بارگذاری گردیده است   stc.tums.ac.ir طالعه دستورالعمل شرکت در آزمون الکترونیک که در سایت مرکز آموزش ضمن خدمت نظام کارکنان سالمت کشور به آدرس م .3

 اکیدا توصیه می شود.

 برای ورود به سامانه بهتر است از مرورگر گوگل کروم استفاده شود.  .4

 ز یک سیستم می توانند وارد سامانه شوند و امکان ورود به سامانه به صورت موازی و با دو سیستم متفاوت وجود ندارد.فراگیران فقط ا .5

 رسیده باشد وجود دارد.ر صورتی که زمان آزمون به پایان ندر صورت قطع اینترنت در حین آزمون، ورود مجدد به صفحه آزمون و دیدن سواالت بعدی د .6

ه مرکز جهت تائید مشکل ل در سامانه و قطع سرور، سواالت قبلی پاسخ داده شده ذخیره شده و به محض رفع اشکال سواالت نمایش داده می شود. ثبت عکس و ارسال آن بدر صورت بروز مشک .7

 توصیه می شود.

 ورود به سامانه استفاده نمایند. جهتتبلت یا فراگیران می توانند از کامپیوتر شخصی ، لپ تاپ  .8

پاسخ ها به صورت خودکار  میباشد بعداز اتمام این زمان، یک دقیقه و سی ثانیه شود استاندارد مدت پاسخگویی به هرسوال تستی مون مشخص بوده ودرباالی صفحه سوال نمایش داده میزمان آز .9

 ثبت خواهد شد.

 .ورود به سامانه وجود نخواهد داشتکان دقیقه از شروع آزمون، ام 5بعد از گذشت و   آغاز می گردد 16:30راس ساعت کلیه آزمونها  .10

 جود نخواهد داشت.در هربار صفحه نمایش تنها یک سوال نمایش داده خواهد شد پس از پاسخ یا رد هر سوال امکان بازگشت مجدد به همان سوال یا سواالت قبلی و  .11

 د.ترتیب چینش سواالت و گزینه ها برای فراگیران بصورت تصادفی در نظر گرفته خواهد ش .12

 لطفا در ساعات برگزاری آزمون جز در موارد ضروری خطوط تلفن مرکز آموزش ضمن خدمت را اشغال نفرمائید. .13

 کد کاربری و رمز ورود شما در تمامی آزمونها هر دو کد ملی می باشد. .14

https://exam.tums.ac.ir/


 981ارشد مهندسی بیمارستان  981مدیریت خدمات ارشد  982 مدیریت خدماتارشد  992 مدیریت خدماتارشد 
 رشته       

 روز

درمانی ارزیابی مراقبت بهداشتی     
 شنبه 

22/3/1400  

شاخصهای بهداشتیآمار و   مدیریت نگهداشت  اصول خدمات بهداشتی 
 یکشنبه 

23/3/1400  

    
 دوشنبه 

24/3/1400  

2 سازمان مدیریت بیمارستان     
 سه شنبه 

25/3/1400  

تطبیقی یرمانو د ینظام بهداشت کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2معماری فضاهای بیمارستانی     
 چهارشنبه 

26/3/1400  

  اقتصاد بهداشت و درمان اصول و مبانی اقتصاد 
 شنبه 

29/3/1400  

 تکنولوژی مدرن فضای بیمارستان   روش تحقیق در علوم بهداشتی
 یکشنبه 

30/3/1400  

    
 دوشنبه 

31/3/1400  

1سازمان مدیریت بیمارستان     ردهای بیمارستان استاندا 
 سه شنبه 

1/4/1400  

 پدافند غیر عامل در حوزه مهندسی   برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
 چهارشنبه 

2/4/1400  

    سیستم اطالع رسانی پزشکی
 شنبه 

5/4/1400  

    
 شنبه یک

6/4/1400  

    
 دوشنبه 

7/4/1400  
 



 992ارشد تغذیه بالینی  981بهداشت ایمنی مواد غذاییارشد  981ارشد آموزش پزشکی  982ارشد آموزش پزشکی 
 رشته       

 روز

 آمار حیاتی پیشرفته   شیوه های تحقیق در آموزش 
 شنبه 

22/3/1400  

  سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی  
 یکشنبه 

23/3/1400  

   
پاتوفیزیولوژی بیماری غدد درون 

 ریز

 دوشنبه 

24/3/1400  

2ر آموزش وه های تحقیق دیش 2وه های تحقیق در آموزش یش     
 سه شنبه 

25/3/1400  

 فارماکولوژی   
 چهارشنبه 

26/3/1400  

 روش تحقیق در علوم تغذیه   
 شنبه 

29/3/1400  

  ایمنی غالت و میوه و سبزی  
 یکشنبه 

30/3/1400  

 پاتوفیزیولوژی بیماریهای گوارش   طراحی آموزش در علوم پزشکی
 دوشنبه 

31/3/1400  

    
 سه شنبه 

1/4/1400  

 پاتوفیزیولوژی قلب و عروق   
 چهارشنبه 

2/4/1400  

 پاتوفیزیولوژی بیماریهای کلیه اپیدمیولوژی روشهای ارزیابی خطر  
 شنبه 

5/4/1400  

    
 یکشنبه 

6/4/1400  

 سیستم اطالع رسانی پزشکی   
 دوشنبه 

7/4/1400  



  971ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه 982ارشد اپیدمیولوژی  981ربرداری ارشد تصوی 981ارشد مددکاری اجتماعی 
 رشته       

 روز

    
 شنبه 

22/3/1400  

2تکنیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی     تحلیل داده های سالمت 
 یکشنبه 

23/3/1400  

    
 دوشنبه 

24/3/1400  

 مدیریت استراتژیک پیشرفته   روش شناسی پژوهش های کیفی
 سه شنبه 

25/3/1400  

  تحلیل مکانی در اپیدمیولوژی کنترل کیفی سیستمهای سی تی  
 چهارشنبه 

26/3/1400  

    
 شنبه 

29/3/1400  

  روش تحلیل داده های چند متغیره فیزیک تصویربرداری پزشکی هسته ای 
 یکشنبه 

30/3/1400  

 مباحث و چالشهای مدیریت دولتی   
 دوشنبه 

31/3/1400  

    
 سه شنبه 

1/4/1400  

  زبان انگلیسی تخصصی اپیدمیولوژی کنترل کیفی و کالیبراسیون ام ار آی 
 چهارشنبه 

2/4/1400  

    
 شنبه 

5/4/1400  

    
 یکشنبه 

6/4/1400  

    
 دوشنبه 

7/4/1400  
 



 992ارشد پرستاری داخلی جراحی  982ارشد پرستاری داخلی جراحی  982 مراقبت ویژهارشد پرستاری  992 مراقبت ویژهارشد پرستاری 
 رشته       

 روز

 داروشناسی  اختصاصی پرستاری انکولوژی  داروشناسی
 شنبه 

22/3/1400  

    
 یکشنبه 

23/3/1400  

   مراقبتهای ویژه اعصاب و روان روش آموزش به مددجو
 دوشنبه 

24/3/1400  

و نقش پرستار طب مکمل و جایگزین   بط حرفه ایاخالق پرستاری و روا   
 سه شنبه 

25/3/1400  

پرستاری مفاهیم نظریه های الگوی     
 چهارشنبه 

26/3/1400  

ارگانی مراقبتهای ویژه اختالالت چند آمار پیشرفته آمار و روش تحقیق    
 شنبه 

29/3/1400  

  پرستاری از اختالالت و بیماری مزمن  
 یکشنبه 

30/3/1400  

    ارزیابی تشخیصی
 دوشنبه 

31/3/1400  

 پاتوفیزیولوژی  مراقبتهای ویژه قلب و عروق 
 سه شنبه 

1/4/1400  

  مراقبتهای تسکینی و نقش پرستار  روش تحقیق پیشرفته
 چهارشنبه 

2/4/1400  

 سیستم اطالع رسانی پزشکی پدافند غیر عامل و نقش پرستار  سیستم اطالع رسانی پزشکی
 شنبه 

5/4/1400  

    
 یکشنبه 

6/4/1400  

    
 دوشنبه 

7/4/1400  
 



 982ارشد مدیریت پرستاری  992ارشد مدیریت پرستاری  981ارشد فیزیک پزشکی  962کارشناسی مدیریت دولتی 
 رشته       

 روز

    سیستمطراحی فنون و تجزیه و تحلیل 
 شنبه 

22/3/1400  

پیشرفته آمار و روش تحقیق حفاظت در برابر پرتوها    
 یکشنبه 

23/3/1400  

    
 دوشنبه 

24/3/1400  

 مدیریت منابع انسانی   سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد
 سه شنبه 

25/3/1400  

پرستاری اخالق و قانون در مدیریت     
 چهارشنبه 

26/3/1400  

    فراگرد و تنظیم کنترل بودجه
 شنبه 

29/3/1400  

ت برنامه ریزی راهبری و عملیا نظریه های نوین مدیریت و رهبری    
 یکشنبه 

30/3/1400  

    روانشناسی سازمانی
 دوشنبه 

31/3/1400  

 مدیریت بحران در نظام سالمت   
 سه شنبه 

1/4/1400  

  سیستم اطالع رسانی پزشکی  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم
 چهارشنبه 

2/4/1400  

 جامعه شناسی مدیریت رفتار سازمانی   
 شنبه 

5/4/1400  

    
 یکشنبه 

6/4/1400  

    
 دوشنبه 

7/4/1400  



 981کارشناسی بهداشت عمومی  982کارشناسی بهداشت عمومی  952کارشناسی حسابداری  971کارشناسی حسابداری 
 رشته       

 روز

1زبان تخصصی  1زبان تخصصی    3بهداشت محیط  3بهداشت محیط  
 شنبه 

22/3/1400  

    
 یکشنبه 

23/3/1400  

1اصول حسابرسی  2صول حسابرسی ا   بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای 
 دوشنبه 

24/3/1400  

    
 سه شنبه 

25/3/1400  

2زبان تخصصی  2زبان تخصصی    اصول مدیریت خدمات بهداشتی اصول مدیریت خدمات بهداشتی 
 چهارشنبه 

26/3/1400  

دولتی اصول و مبانی کنترل بودجه 2مالیاتی   ت مادران و نوزادانبهداش بهداشت مادران و نوزادان   
 شنبه 

29/3/1400  

    
 یکشنبه 

30/3/1400  

 فرهنگ و تمدن اسالم بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی مکاتبات تجاری و گزارش نویسی 
 دوشنبه 

31/3/1400  

1مالی      
 سه شنبه 

1/4/1400  

 دانش خانواده بیوشیمی حسابداری ابزار و عقود مالی اسالمی 
 چهارشنبه 

2/4/1400  

  اقدامات بهداشتی مدیریت سرمایه گذاری 
 شنبه 

5/4/1400  

 تاریخ اسالم روش تحقیق  
 یکشنبه 

6/4/1400  

  پاتولوژی جغرافیایی ایران حسابداری پیشرفته 
 دوشنبه 

7/4/1400  
 



 981کارشناسی اتاق عمل  982کارشناسی اتاق عمل  982کارشناسی علوم آزمایشگاهی  981کارشناسی هوشبری 
 رشته       

 روز

 تکنولوژی گوارش و غدد تکنولوژی گوارش و غدد خون شناسی 
 شنبه 

22/3/1400  

    
 یکشنبه 

23/3/1400  

2اندیشه اسالمی  2اندیشه اسالمی   ویروس شناسی پزشکی   
 دوشنبه 

24/3/1400  

    
 سه شنبه 

25/3/1400  

2انتقال خون   اطفالتکنولوژی جراحی  تکنولوژی جراحی اطفال   
 چهارشنبه 

26/3/1400  

 تکنولوژی جراحی فک و صورت تکنولوژی جراحی زنان و اورولوژی  مراقبتهای ویژه
 شنبه 

29/3/1400  

   ژنتیک پزشکی 
 یکشنبه 

30/3/1400  

    
 دوشنبه 

31/3/1400  

2قارچ شناسی پزشکی    انقالب اسالمی ایران انقالب اسالمی ایران 
 سه شنبه 

1/4/1400  

تهای پزشکیفوری     
 چهارشنبه 

2/4/1400  

 آمار حیاتی اصول پیشرفته مراقبت در بهبودی زیست شناسی سلولی مولکولی 
 شنبه 

5/4/1400  

    
 یکشنبه 

6/4/1400  

  متون اسالمی  متون اسالمی  متون اسالمی
 دوشنبه 

7/4/1400  
 



 981ارشد پدافند غیرعامل  992ارشد آمار زیستی   
 رشته       

 وزر

 بیمارستان بر مبنای اصول پدافندطراحی    
 شنبه 

22/3/1400  

  مار زیستیآروشهای   
 یکشنبه 

23/3/1400  

    
 دوشنبه 

24/3/1400  

 اثرات تشعشع بر سالمت   
 سه شنبه 

25/3/1400  

    
 چهارشنبه 

26/3/1400  

    
 شنبه 

29/3/1400  

 پدافند غیر عامل پرتویی   
 یکشنبه 

30/3/1400  

باط آمار زیستیاستن     
 دوشنبه 

31/3/1400  

    
 سه شنبه 

1/4/1400  

 بیماریهای نوپدید و بازپدید   
 چهارشنبه 

2/4/1400  

    
 نبه ش

5/4/1400  

  سیستم اطالع رسانی پزشکی  
 یکشنبه 

6/4/1400  

 پدافند غیر عامل شیمیایی   
 دوشنبه 

7/4/1400  
 


