
 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:          : اول    ترم          :کارشناسي پیوسته راديولوژی      رشته

 

 11 – 19ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه
  فیزيک عمومي )ت(

 11کالس -خدامرادیدکتر 

 فیزيولوژی)ت( 

 دکتر سید ارشاد ندايي -11کالس

 فیزيولوژی)ع(

 دکتر سید ارشاد ندايي -آزمايشگاه

 فیزيک عمومي)ع(

 دکتر خدامرادی -آزمايشگاه

 يکشنبه
 ع(و آشنايي با فن آوری نوين اطالعات )ت 

 آقای پور اسد -مرکز کامپیوتر

 رياضیات عمومي 

 11کالس  -خانم حقي

 زبان عمومي

 11کالس –خانم حقي 
 

 دوشنبه

 ()خواهران(1انديشه اسالمي )

 11کالس -دکتر کهريزی
 

آشنايي با فن آوری نوين اطالعات)ت وع( 

 هفته اول( 9)-

 آقای پوراسد - مرکز کامپیوتر 
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 ( )ت و ع(1آناتومي)

 و سالن موالژ( 11 )کالس

 دکتر ژاله
 

 ()خواهران(1انديشه اسالمي ) 

 11کالس-دکتر بهرامي

 
 ()برادران( 1انديشه اسالمي )

 9کالس -آقای ملکیان

 سه شنبه
 
 

 زيست سلولي

دکتر کمال ويسي  -دکتر داود رضا زاده

 1کالس

 ثبت ونمايش تصاوير در پزشکي 

 1کالس-آقای توحیدنیا
 

 چهارشنبه

 توانمند سازی رواني، اجتماعي

 هفته 1به مدت 11/1/99اداره مشاوره از 

 11کالس

 هفته اول( 9 )–زبان عمومي 

 11کالس -خانم حقي

  

 

 



 «   برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : سوم          ترم:کارشناسي پیوسته راديولوژی             رشته

 

 11 – 19ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

 کارآموزی شــنبه
 (خواهران)( 1تربیت بدني )

 خانم حجتي –سالن فجر فارابي 

 

 هفته دوم(9)-بهداشت عمومي

 1کالس -آقای فخری

 کارآموزی يکشنبه
 مراقبت از بیمار در بخش تصوير برداری پزشکي)ع(

 آقای توحیدنیا -پراتیک

 

 هفته دوم( 9)-(1روش های پرتونگاری)

 1کالس -توحیدنیاآقای 

 دوشنبه
 
 

11/11 -11/11 

 زبان تخصصي واصطالحات پزشکي

 1کالس -دکتر عیوضي
 

 ( برادران1تربیت بدني )

 آقای رمضاني – سالن فجر فارابي
 

 سه شنبه

 (()خواهران1انديشه اسالمي)

 11کالس -دکتر کهريزی
 

 ()ت(1آناتومي)

 1کالس -دکتر خاني

 هفته اول( 9) -فیزيک پرتوشناسي تشخیصي

 1کالس -حسینيدکتر  -دکتر نجفي

  ()خواهران(1انديشه اسالمي ) 

 11کالس -آقای اسدی

 (()برادران1انديشه اسالمي) 

 9کالس -دکتر کرمي

 چهارشنبه
 (1روش های پرتونگاری)

 1کالس-آقای توحیدنیا
 

 فیزيک پرتوشناسي تشخیصي 

 نيدکترحسی -فيدکتر نج

 1کالس
 

-مراقبت از بیمار در بخش تصوير برداری پزشکي)ت(

 1کالس -آقای توحیدنیا -هفته اول( 9)
 

  
 

 



 «   برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:         : پنجم ترم          :کارشناسي پیوسته راديولوژی   رشته

 1-1 1-1 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 دکتر کهريزی-تاريخ امامت)خواهران(

 11کالس
تعمیر و نگهداری مقدماتي دستگاههای 

 راديولوژی )ت و ع(

 (آزمايشگاهو 11 الس)ک -دکتر دهلقي

11/11 -11/11 

  

 آقای صبوری – تاريخ امامت)برادران(

 9کالس

  يکشنبه

 انقالب اسالمي) خواهران(

 1کالس -خانم نظری
 

 (گروه راديولوژی 1ارزيابي تصاوير پزشکي )

 1کالس
 

 انقالب اسالمي)برادران(

 11کالس -آقای زرين فام

 کارآموزی دوشنبه

 

 (هفته دوم 9) –مديريت بیمارستاني ورفتار سازماني 

 1کالس -دکتر صفری

 کارآموزی سه شنبه

 کاربرد رايانه  در تصوير برداری پزشکي )ت وع(

 مرکز کامپیوتر -سیامنصوریدکتر 

 

 کاربرد رايانه  در تصوير برداری پزشکي )ت وع(

 مرکز کامپیوتر -سیامنصوریدکتر 

 چهارشنبه
 MRIستم تصوير برداریاصول فیزيکي سی

 دکتر معصومه رستم پور -11کالس

 اسکنCTتکنیک وجنبه های بالیني

 11کالس -آقای مولودی -خانم امیری

 وويژگي  های مواد کنتراست زاآشنايي  با ساختمان 

 11کالس -آقای مولودی

 (هفته اول  9 )–مديريت بیمارستاني ورفتار سازماني 

 11کالس -آقای فخری

 

 

 

 



 «              برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   :  هفتم              ترم:کارشناسي پیوسته راديولوژی               رشته

 11 – 19ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

   کارآموزی شــنبه

   کارآموزی يکشنبه

  کارآموزی دوشنبه
 

 کارآموزی سه شنبه
 

 

   کارآموزی چهارشنبه

   کارآموزی شنبهپنج

 

 



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:         دوم:  ترم:کارشناسي ناپیوسته راديولوژی          رشته

 1-1 1-1 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 تاريخ امامت)خواهران(

 ( گروه راديولوژی1ارزيابي تصاوير پزشکي ) 1کالس -خانم ملکي پور

 11کالس -م.آ.د امام رضا )ع(

 11کالس –بیماری شناسي 

 آقای صبور

 

 

 (تاريخ امامت)برادران 

 1کالس –آقای امیر فاضلي 

 يکشنبه

 تصويربرداری با امواج فراصوتي پزشکي)ت(

 11کالس -دکتر صالحي

 

 انقالب اسالمي)خواهران(

 9کالس -دکتر کهريزی
 اسکن CTفیزيک، تکنیک  وجنبه های بالیني

 11کالس -خانم امیری
 انقالب اسالمي )برادران( 

 1کالس -آقای کیاني

 

 دوشنبه
 دوزيمتری پرتوهای يونیزان)ت(

 11کالس -دکتر خدامرادی

 دوزيمتری پرتوهای يونیزان)ع(

 دکتر خدامرادی -آزمايشگاه

 اسکن  CTفیزيک، تکنیک و جنبه های بالیني  

 اول(هفته  9) 11کالس  -خانم امیری
 روش های پرتونگاری  تخصصي

 11کالس -آقای توحیدنیا
-تصويربرداری با امواج فراصوتي پزشکي )ت(

 هفته دوم( 9) 

 11کالس -دکتر صالحي

     سه شنبه

 عملي کار عملي کار چهارشنبه



 «              دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکيبرنامه هفتگي »

 99-99-1نیمسال:                چهارم:   ترمپیوسته راديولوژی               نا :کارشناسي رشته

 11 – 19ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

   کارآموزی شــنبه

   کارآموزی يکشنبه

  کارآموزی دوشنبه
 

 کارآموزی سه شنبه
 

 

   کارآموزی چهارشنبه

   کارآموزی شنبهپنج

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي» 

 99-99-1نیمسال:            اول : ترم           کارشناسي ارشد ناپیوسته راديوبیولوژی وحفاظت پرتويي    : رشته

 1-1 1-1 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 واحد 1روش تحقیق 

 واحد مسئول ثبت نمره 1  دکتر صفری

 واحد1/1دکتر شیاني 

 واحد 1/1دکتر مسعود نجفي 

 1کالس

 

 ژنتیک 

 9کالس -دکتر جلیلیان

اصول فیزيکي دستگاه های علوم 

 واحد 1آزمايشگاهي

 1کالس -دکتر خدامرادی

 واحد 1اطالع رساني پزشکي 

 1کالس-دکتر محمدی

 

 

 يکشنبه
 واحد 1آمار زيستي

 1کالس -دکتر شهسواری

 واحد 1زبان تخصصي 

 9کالس -دکتر عیوضي

 واحد 1بیولوژی سلولي مولکولي 

دکتر اکبری  -دکتر ياری -دکتر ژاله

 11کالس 

 

 هفته دوم( 9بیولوژی سلولي مولکولي)

دکتر اکبری  -دکتر ياری –دکتر ژاله 

 11کالس

  دوشنبه

 

 

 

  

  سه شنبه

 

 

 

 

  

  چهارشنبه

 

 

 

  



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»    

 99-99-1نیمسال:            سوم : ترم   کارشناسي ارشد ناپیوسته راديوبیولوژی وحفاظت پرتويي            : رشته

 1-1 1-1 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 هفته اول( 9راديوبیولوژی)

 دکتر مجتبي حسیني –گروه راديولوژی 

 

 کاربرد منابع پرتوزا

 دکتر صالحي -دکتر خدامرادی

 11کالس –دکتر حسیني 

 

 

 

 

 هفته دوم( 9کاربرد منابع پرتوزا)

 دکتر صالحي -دکتر خدامرادی

 11کالس –دکتر حسیني 

 يکشنبه

 (1حفاظ سازی )

 دکتر حسیني -دکتر خدامرادی

 11کالس

 (1بنیادی )آسیب شناسي  پرتويي سلولي 

 11کالس -دکتر مسعود نجفي

1-1 

 1کالس –( 1بیودوزيمتری )

 دکتر مسعود نجفي -دکتر خدامرادی

 

  دوشنبه

 

 

 

  

  سه شنبه

 

 

 

 

  

  چهارشنبه

 

 

 

  

 


