
 86-87سال تحصیلی  اٍل  برًاهِ اهتحـــاًات ًیوــسال

 «داًطکـذُ پیراپسضکـی»
 اٍل ترم9کارضٌاسی پیَستِ رادیَلَشی                                    رضت9ِ

 

 23/02-23/04 23/03- 23/01 23/7- 23/03 تـاریـخ ایـام ّفــتِ

   فیسیَلَشی  11/03/86 ضٌبِ

 (0اًذیطِ اسالهی )   12/03/86 یکطٌبِ

 اطالعاتآضٌایی با فٌاٍری ًَیي    13/03/86 دٍضٌبِ

    14/03/86 سِ ضٌبِ

  ثبت ٍ ًوایص تصاٍیر در پسضکی  15/03/86 چْارضٌبِ

    18/03/86 ضٌبِ

  فیسیک عوَهی   23/03/86 یکطٌبِ

    0/00/86 دٍضٌبِ

    1/00/86 سِ ضٌبِ

   عوَهیریاضیات  2/00/86 چْارضٌبِ

 (0آًاتَهی )   5/00/86 ضٌبِ

    00/86/ 6 یکطٌبِ

   زیست ضٌاسی سلَلی 7/00/86 دٍضٌبِ

    8/00/86 سِ ضٌبِ

   زباى عوَهی 03/00/86 چْارضٌبِ



 86-87سال تحصیلی  اٍل  برًاهِ اهتحـــاًات ًیوــسال

 «داًطکـذُ پیراپسضکـی»
 سَم ترم9کارضٌاسی پیَستِ رادیَلَشی                                    رضت9ِ

 

 23/02-23/04 23/03- 23/01 23/7- 23/03 تـاریـخ ایـام ّفــتِ

  زباى تخصصی ٍ اصطالحات پسضکی  11/03/86 ضٌبِ

    12/03/86 یکطٌبِ

  (1اًذیطِ اسالهی )  13/03/86 دٍضٌبِ

    14/03/86 سِ ضٌبِ

    15/03/86 چْارضٌبِ

 (1تًَگاری )ررٍش ّای پ   18/03/86 ضٌبِ

    23/03/86 یکطٌبِ

    0/00/86 دٍضٌبِ

  (2آًاتَهی )  1/00/86 سِ ضٌبِ

    2/00/86 چْارضٌبِ

  فیسیک پرتَضٌاسی تطخیصی  5/00/86 ضٌبِ

    00/86/ 6 یکطٌبِ

 بْذاضت عوَهی   7/00/86 دٍضٌبِ

    8/00/86 سِ ضٌبِ

  هراقبت از بیوار در بخص تصَیربرداری  03/00/86 چْارضٌبِ



 86-87سال تحصیلی  اٍل  برًاهِ اهتحـــاًات ًیوــسال

 «داًطکـذُ پیراپسضکـی»
 پٌجن ترم9کارضٌاسی پیَستِ رادیَلَشی                                    رضت9ِ

 

 23/02-23/04 23/03- 23/01 23/7- 23/03 تـاریـخ ایـام ّفــتِ

 MRIاصَل فیسیکی سیستن ّای تصَیربرداری    11/03/86 ضٌبِ

    12/03/86 یکطٌبِ

 (0ارزیابی تصاٍیر پسضکی )   13/03/86 دٍضٌبِ

    14/03/86 سِ ضٌبِ

   تاریخ اهاهت 15/03/86 چْارضٌبِ

  تکٌیک ّا ٍ جٌبِ ّای بالیٌی سی تی اسکي  18/03/86 ضٌبِ

    23/03/86 یکطٌبِ

   تعویر ٍ ًگْذاری هقذهاتی دستگاّْای رادیَلَشی  0/00/86 دٍضٌبِ

 اًقالب اسالهی   1/00/86 سِ ضٌبِ

    2/00/86 چْارضٌبِ

  دٍزیوتری پرتَّای یًَیساى  5/00/86 ضٌبِ

    00/86/ 6 یکطٌبِ

  کٌتراست زا هَاد آضٌایی با ساختواى ٍ ٍیصگی ّای  7/00/86 دٍضٌبِ

    8/00/86 سِ ضٌبِ

 هذیریت بیوارستاًی ٍ رفتار سازهاًی   03/00/86 چْارضٌبِ

 



 86-87سال تحصیلی  اٍل  برًاهِ اهتحـــاًات ًیوــسال

 «داًطکـذُ پیراپسضکـی»
 دٍم ترم9کارضٌاسی ًاپیَستِ رادیَلَشی                                    رضت9ِ

 

 23/02-23/04 23/03- 23/01 23/7- 23/03 تـاریـخ ایـام ّفــتِ

  دٍزیوتری پرتَّای یًَیساى  11/03/86 ضٌبِ

    12/03/86 یکطٌبِ

 (0ارزیابی تصاٍیر پسضکی )   13/03/86 دٍضٌبِ

    14/03/86 سِ ضٌبِ

   تاریخ اهاهت  15/03/86 چْارضٌبِ

    18/03/86 ضٌبِ

  تی اسکيفیسیک ٍ تکٌیک ٍ جٌبِ ّای سی   23/03/86 یکطٌبِ

    0/00/86 دٍضٌبِ

 اًقالب اسالهی    1/00/86 سِ ضٌبِ

    2/00/86 چْارضٌبِ

   تصَیربرداری با اهَاج فراصَت در پسضکی 5/00/86 ضٌبِ

    00/86/ 6 یکطٌبِ

  بیواری ضٌاسی   7/00/86 دٍضٌبِ

    8/00/86 سِ ضٌبِ

 رٍش ّای پرتًَگاری تخصصی   03/00/86 چْارضٌبِ



 86-87سال تحصیلی  اٍل  برًاهِ اهتحـــاًات ًیوــسال

 «داًطکـذُ پیراپسضکـی»
 اٍل ترم9کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ رادیَبیَلَشی ٍ حفاظت پرتَیی                          رضت9ِ

 

 23/02-23/04 23/03- 23/01 23/7- 23/03 تـاریـخ ایـام ّفــتِ

  فیسیک ّستِ ای  11/03/86 ضٌبِ

    12/03/86 یکطٌبِ

 فیسیَلَشی عوَهی   13/03/86 دٍضٌبِ

    14/03/86 سِ ضٌبِ

 رادیَبیَلَشی ٍ حفاظت در برابر اضعِ   15/03/86 چْارضٌبِ

 بیَلَشی سلَلی هَلکَلی   18/03/86 ضٌبِ

    23/03/86 یکطٌبِ

 علَم تطریح    0/00/86 دٍضٌبِ

    1/00/86 سِ ضٌبِ

    2/00/86 چْارضٌبِ

 فیسیک پرتَّا   5/00/86 ضٌبِ

    00/86/ 6 یکطٌبِ

    7/00/86 دٍضٌبِ

    8/00/86 سِ ضٌبِ

  آهار زیستی ٍ رٍش تحقیق  03/00/86 چْارضٌبِ

 


