
 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-1نیمسال:          : اول    ترم              پزشکي هسته ای:کارشناسي پیوسته  رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/8 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 
  

 آمار و رياضي 

 شهسواریدکتر  -3کالس

 
 

 يکشنبه
 فیزيولوژی انساني 

 3کالس -دکتر کاوه شاه ويسي

 ()برادران(1تربیت بدني)

 آقای اختراعي -سالن فجرفارابي 

 زبان عمومي 

 11کالس-خانم حقي

 هفته اول( 8) -فیزيولوژی انساني

 1کالس -دکتر کاوه شاه ويسي

 

 دوشنبه

 دکتر کهريزی-(خواهران()1انديشه اسالمي)

 11کالس

 توانمند سازی رواني، اجتماعي 

 هفته 4به مدت  98/ 11/7اداره مشاوره  از 

 13کالس

 فیزيولوژی انساني)ع(

 ويسيه دکتر کاوه شا –آزمايشگاه 
 دکتر بهرامي-()خواهران(1انديشه اسالمي) 

 13کالس

 آقای ملکیان-(برادران()1انديشه اسالمي)

 8کالس

 سه شنبه

 هفته اول ( 8)-روانشناسي

 1کالس -دکتر جابرقادری
 فیزيک عمومي)ت(

 3کالس -دکتر حسیني

 کلیات آناتومي)ت(

 6کالس -دکتر ژاله

 کلیات آناتومي)ع(

 سالن موالژ

 دکتر ژاله

 

 چهارشنبه
 ()خواهران( 1تربیت بدني)

 خانم نجفي -سالن فجر فارابي

 هفته اول 8 –زبان عمومي 

 فیزيک عمومي)ع( 11کالس-خانم حقي

 دکتر حسیني -آزمايشگاه

 عمومي)ع(فیزيک 

 آزمايشگاه -دکتر حسیني
 



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-1نیمسال:           سوم:  ترم              پزشکي هسته ای:کارشناسي پیوسته  رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/8 -11/11 ايام هفته

 شــنبه
 شناخت دستگاههای پزشکي هسته ای)ت( 

 14کالس -دکتر صالحي

 شناخت دستگاههای پزشکي هسته ای)ت وع(

 آزمايشگاه  و14کالس-دکتر صالحي

 راديوبیولوژی

 14کالس -دکتر حسیني

 ادبیات 

 4کالس -آقای کرم سیما

  يکشنبه
   

 دوشنبه

11/11-11/9 

 ()ع( 1روشهای اختصاصي پزشکي هسته ای)

 دکتر نظری -امام رضا)ع(()م.آ.د. 

11/14-11/11 

  ()ت(1های اختصاصي پزشکي هسته ای)روش

 دکتر نظری -)م.آ.د. امام رضا)ع((

 
 

 هفته دوم(8)-تصويربرداری فراصوت  وکاربرد آنها درپزشکي

 1کالس -خانم امیری

 (هفته دوم 8) -ادبیات

 4کالس -آقای کرم سیما

 سه شنبه

 (خواهران(1انديشه اسالمي)

 11کالس -دکتر کهريزی
 

 )ت((1اصول و مباني راديولوژی تشخیصي)

 14کالس -دکتر صالحي
 

 ( ت و ع()1اصول و مباني راديولوژی تشخیصي)

 آزمايشگاهو 11کالس -دکتر صالحي

 شناخت دستگاه های پزشکي هسته ای )ع(

 دکتر صالحي -آزمايشگاه

 ()خواهران( 1انديشه اسالمي)

 13کالس -آقای اسدی

 

 ()برادران( 1انديشه اسالمي)

 8کالس -دکتر کرمي

 

     چهارشنبه



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-1نیمسال:          : پنجم    ترم          :کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای     رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/8 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 آقای زرين فام-تاريخ امامت)خواهران(

 11کالس
 

 داروسازی هسته ای )ت(

  3کالس -دکتر ورمیرا

11/13-11/11 

 (ت وعمباني پردازش ديجیتال تصاوير وترکیب آنها)

 سیا منصوری دکتر-مرکز کامپیوتر

 مباني پردازش ديجیتال تصاوير وترکیب آنها

 هفته اول( 8)-)ت وع(

 سیامنصوریدکتر -مرکز کامپیوتر
 

 آقای صبوری-ان(تاريخ امامت)برادر

 8کالس
 

 

 يکشنبه
 داروسازی هسته ای )ع(

 آزمايشگاه -دکتر ورمیرا

 دکتر کهريزی–انقالب اسالمي)خواهران(

 8کالس

 کنترل کیفي دستگاه های  پزشکي هسته ای )ع(

  آزمايشگاه -دکتر صالحي ذهابي

 انقالب اسالمي )خواهران(

 1کالس -پهلوانخانم ده 

 انقالب اسالمي)برادران(

 11کالس -آقای زرين فام

 دوشنبه

11/11-11/8 

 ()ت( 3روشهای اختصاصي پزشکي هسته ای)

 دکتر نظری -)م.آ.د. امام رضا)ع(( 

11/11-11/11 

 ()ع(3روشهای اختصاصي پزشکي هسته ای)

 دکتر نظری -)م.آ.د. امام رضا)ع((

  

 

 

 سه شنبه

 -کیفي دستگاه های پزشکي هسته ای)ت( کنترل

  11کالس -دکتر صالحي-هفته اول( 8)
  

 

 

 چهارشنبه

 اصول تصوير برداری مقطعي درپزشکي

 14کالس -دکتر الماسي
 

 
 (1کارآموزی در عرصه)

 

 کارآموزی در عرصه ) مهارتهای بالیني( پنجشنبه

 



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-1نیمسال:             هفتم:  ترم              پزشکي هسته ای:کارشناسي پیوسته  رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/8 -11/11 ايام هفته

   کــارآمــوزی شــنبه

   کــارآمــوزی يکشنبه

  کــارآمــوزی دوشنبه
 

  کــارآمــوزی شنبهسه 
 

 کــارآمــوزی چهارشنبه
  

 کــارآمــوزی پنج شنبه
  

 

 
 


