
 

 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکی»

 ای             کارشناسی پیوسته پزشکی هسته: رشته

 69-69-1: نیمسال          اول: ترم 

ایام 

 هفته

 -51/51ساعت 

51/8 

-51/51ساعت 

51/51 
 51 – 58ساعت  51 – 51ساعت 

دکتر -(ت)کلیات آناتومی شــنبه
 (8کالس)ژاله

دکتر -(ع)آناتومیکلیات 
 ژاله

  (سالن موالژ)

 

هفته 8)فیزيولوژی انسانی
 (دوم
 (2کالس  )آقای فخری

 (ت)فیزيولوژی انسانی یكشنبه
 (2کالس  ) ندايیآقای 

آمار و رياضی دکتر شهسواری 
   (9کالس )

 دوشنبه

هفته اول ترم 4)روانشناسی
 (هفته اول8از 

 (12کالس)خانم صادقی
 

 آقای-(ع)انسانیفیزيولوژی 
 ندايی

 (آزمايشگاه)
 

هفته دوم از 4)روانشناسی
 (هفته اول8

 (11کالس)دکتر صفری

 سه شنبه

انديشه 
 (14کالس()خواهران()1)اسالمی

دکتر -(ت)فیزيک عمومی
 (19کالس)باقری

دکتر -(ع)فیزيک عمومی
  (آزمايشگاه)باقری

انديشه 
 (11کالس()برادران()1)اسالمی

انديشه 
 (19کالس()خواهران()1)اسالمی

   چهارشنبه
دکتر -(ع)فیزيک عمومی

  (آزمايشگاه)باقری



 

 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکی»

 ای             کارشناسی پیوسته پزشکی هسته: رشته

 69-69-1: نیمسال           سوم: ترم 

ایام 

 هفته

 -51/51ساعت 

51/8 

-51/51ساعت 

51/51 
 51 – 58ساعت  51 – 51ساعت 

  شــنبه

اصول و مبا نی راديوولژی 
 (1)تشخیصی

   (11کالس)دکتر خدامرادی

  یكشنبه

19/11-19/11 
زبان تخصصی و اصطالحات 

 پزشکی
 (2کالس)دکتر عیوضی

آقای آزمون -راديوبیولوژی
  (9کالس)فر

 دوشنبه

19/11-19/6 
روشهای اختصاصی پزشکی 

 (ع()1)ایهسته 
. د.آ.م)دکتر بابک نظری
 (امام رضا

19/14-19/11 
روشهای اختصاصی پزشکی 

 (ت()1)هسته ای
. د.آ.م)دکتر بابک نظری
 (امام رضا

 
 

 سه شنبه
19/12-19/8 

 شناخت دستگاههای پزشکی هسته ای 
 (ت و ع)دکتر دهلقی 

 (و آزمايشگاه 11کالس )

اصول و مبانی راديولوژی 
 (1)تشخیصی

دکتر (اولهفته 8)
 (9کالس)خدامرادی

انديشه 
 (6کالس()خواهران()2)اسالمی

انديشه 
 (19کالس()برادران()2)اسالمی

 

انديشه 
 (11کالس()خواهران()2)اسالمی

انديشه 
 (14کالس()خواهران()2)اسالمی

   چهارشنبه

اصول و مبانی راديولوژی 
 (ع()1)تشخیصی
 (آزمايشگاه)آقای آزمون فر

 



 

 «هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکیبرنامه »

 ای             کارشناسی پیوسته پزشکی هسته: رشته

 69-69-1: نیمسال م          پنج: ترم 

ایام 

 هفته

 -51/51ساعت 

51/8 

-51/51ساعت 

51/51 
 51 – 58ساعت  51 – 51ساعت 

 شــنبه

انقالب اسالمی 
 (14کالس()خواهران)ايران

 
 

 
اسالمی انقالب 

 (6کالس()برادران)ايران

انقالب اسالمی 
 (19کالس()خواهران)ايران

 یكشنبه

تاريخ 
 (14کالس()خواهران)امامت

 
اصول و مبانی تصويربرداری 

دکتر -(ع)مقطعی در پزشکی
 (آزمايشگاه)خدامرادی

اصول و مبانی تصويربرداری 
هفته 8)(ت)در پزشکی مقطعی
 دکتر خدامرادی-(اول

 (9کالس)
تاريخ 

 (6کالس()برادران)امامت

تاريخ 
  (19کالس()خواهران)امامت

 دوشنبه

19/11-19/8 
روشهای اختصاصی پزشکی 

 (ت()1)هسته ای
. د.آ.م)دکتر بابک نظری
 ((ع)امام رضا

19/12-19/11 
روشهای اختصاصی پزشکی 

 (ع()1)هسته ای
 .د.آ.م)دکتر بابک نظری
 ((ع)امام رضا

 
 

 سه شنبه
19/12-19/8 

کالس دانشکده پزشکی و )دکتر حق پرست-دوزيمتری پرتوها
 ((ع)بیمارستان امام رضا

 
 

 چهارشنبه
19/12-19/8 

 (ت و ع)داروسازی هسته ای
 (و آزمايشگاه 11کالس )دکتر کامبیز ورمیرزا 

 مبانی پردازش ديجیتال تصاوير و ترکیب آنها
 (مرکز کامپیوتر)یآقای شرين

 



 

 «              برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکی»

 کارشناسی پیوسته پزشکی هسته ای              : رشته

 69-69-1: نیمسال تم            فه:   ترم

ایام 

 هفته

 -51/51ساعت 

51/8 

-51/51ساعت 

51/51 
 51 – 58ساعت  51 – 51ساعت 

   کــارآمــوزی شــنبه

   کــارآمــوزی یكشنبه

  کــارآمــوزی دوشنبه
 

  کــارآمــوزی سه شنبه
 

   کــارآمــوزی چهارشنبه

   کــارآمــوزی پنج شنبه

       

 .در بیمارستان برگزار می گردد 8-58قابل ذکر است کارآموزی در بخش پزشکی هسته ای از ساعت  ** 


