
 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-2نیمسال:          : دوم ترم         :کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای رشته

 4-6 2-4 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه
 آسیب شناسي

 1کالس -دکتر زهرا امین پرست

 مديريت بخش پزشکي هسته ای

 فیزيک پرتو شناسي تشخیصي وراديواکتیويته )ت( 9کالس -دکتر صفری –هفته اول  8

 2کالس -دکتر حسیني

 تاريخ فرهنگ وتمدن )خواهران(

 8کالس -خانم ده پهلوان

 
 تاريخ فرهنگ وتمدن )برادران(

 12کالس -آقای صبوری

 يکشنبه

فیزيک پرتوشناسي تشخیصي 

 وراديواکتیويته)ت(

 8کالس –دکتر حسیني 

 زبان تخصصي واصطالحات پزشکي 

 1کالس-دکتر عیوضي

15/13-15/10 

 اخالق پزشکي، کمک های اولیه ومراقبت از بیمار)ع(

 پراتیک -آقای توحیدنیا

 اخالق پزشکي، کمک های اولیه ومراقبت از بیمار)ت(

 1کالس -آقای توحیدنیا -هفته اول 8

 مديريت بخش پزشکي هسته ای 

 2کالس -آقای فخری –هفته دوم  8

  دوشنبه

 مهارت های زندگي

 آقای محمدی -آقای افشار

 دکتر بیگلری -دکتر سعیدی

 8کالس -جلسه اول ترم 8

  

   سه شنبه

 بافت شناسي

 2کالس -دکتر زهرا رشیدی -هفته اول 8
 

 

 چهارشنبه

 آئین زندگي)خواهران(

 12کالس -دکتر کهريزی

 

 اصول کامپیوتر

 HITسايت-کريميخانم 

15/16-15/13 

 

 آئین زندگي )مختلط(

 13کالس -دکتر صادقي

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-2نیمسال:       م   : چهار ترم:کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای          رشته

 4-6 2-4 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 وبیماری شناسي عمومي فیزيوپاتولوژی

 5کالس -آقای صبور

 

 
 ( )خواهران(2تربیت بدني )

 سالن فجر فارابي
 

 يکشنبه

 

 

 فیزيوپاتولوژی و بیماری شناسي عمومي

 11کالس -آقای صبور

 

 ()ت(2اصول ومباني راديولوژی تشخیصي )

 6کالس –دکتر صالحي 

 هران(اتفسیرموضوعي قرآن)خو

 12کالس –خانم لطفي 

 

 تفسیرموضوعي قرآن )برادران(

 13کالس

 دوشنبه

 

 دانش خانواده  )مختلط(

 8کالس –آقای زرين فام 

 

 حفاظت در برابر پرتوها

 6کالس –دکتر عبدی 

15/13-15/10 

 ()برادران(2تربیت بدني)

 سالن فجر فارابي
 

 سه شنبه

 (2روش های اختصاصي پزشکي هسته ای )ت( )

 امام رضا)ع(م.آ.د -دکترنظری

15/11-15/8 

 

 (2روش های اختصاصي پزشکي هسته ای )ت( )

 م.آ.د امام رضا)ع(-دکترنظری

15/13-15/11 

 

 (2اصول ومباني راديولوژی تشخیصي )ت()

 (2اصول ومباني راديولوژی تشخیصي )ع() 7کالس -دکتر صالحي -هفته اول 8

 م.آ.د امام رضا)ع( -دکتر صالحي -خانم امیری

 

     چهارشنبه

 

 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-2نیمسال:       م   : شش ترم:کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای          رشته

 4-6 2-4 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 ()ت(4های اختصاصي پزشکي هسته ای )روش 

 رضا)ع(م.آ.د امام -دکتر نظری

15/11-15/8 

 

 

 ()ت(4های اختصاصي پزشکي هسته ای )روش 

 م.آ.د امام رضا)ع(-دکتر نظری

15/12-15/11 

 ارزيابي و کنترل  تصاوير پزشکي هسته ای)ع(

 م.آ.د امام رضا)ع(–دکتر صالحي 
 

 يکشنبه

 

 دوزيمتری پرتوهای يونیزان )ت(

 دکتر خدامرادی و گروه فیزيک

 15کالس

 

 پرتوهای يونیزان)ع(دوزيمتری 

 دکتر خدامرادی و گروه فیزيک

 آزمايشگاه

 

 دوشنبه
 

 
   

 سه شنبه

 ارزيابي وکنترل تصاوير پزشکي هسته ای )ت(

 14کالس -دکتر صالحي

 

 فنون مقدماتي راديوتراپي)ت(

 3کالس -دکتر حسیني

 فنون مقدماتي راديوتراپي)ع(

 آزمايشگاه -دکتر حسیني
 

 چهارشنبه

 (5اختصاصي پزشکي هسته ای)ت()روش های 

 م.آ.د اما م رضا)ع(-دکتر جلیلي

15/12-15/8 

 

  

 

 

 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-2نیمسال:       : دوم    ترم:کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای          رشته

 4-6 2-4 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 کــــارآمــوزی
 

  

 يکشنبه

 

 

 کــــارآمــوزی

 

 

  

 دوشنبه

 

 

 کــــارآمــوزی

 

 

  

 سه شنبه

 

 کــــارآمــوزی

 

 

  

 چهارشنبه
 کــــارآمــوزی

 

  

 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-2نیمسال:       م   : هشت ترم:کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای          رشته

 4-6 2-4 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 کــــارآمـــوزی
 

  

 يکشنبه

 

 کــــارآمـــوزی

 

 

  

 دوشنبه

 

 

 کــــارآمـــوزی

 

 

  

 سه شنبه

 کــــارآمـــوزی

 

 

 

  

   کــــارآمـــوزی چهارشنبه

 

 

 

 

 



 


