
 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:          : اول    ترم          :کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای     رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 
    

 يکشنبه
 فیزيولوژی انساني 

 3کالس  -زيني وندمطهره دکتر 

 ()برادران(1تربیت بدني)

 سالن فجرفارابي 

 آقای بهرام اختراعي

 زبان عمومي 

 12کالس -حقيسارا خانم 

 هفته اول( 8فیزيولوژی انساني )

 3کالس  -زيني وندمطهره دکتر 

 

 دوشنبه

 ()خواهران(1انديشه اسالمي)

 12کالس -دکتر نسرين شکربیگي
  

 فیزيولوژی انساني)ع(

 آزمايشگاه 

 زيني وندمطهره دکتر 

 آمار ورياضي

 6کالس  -دکتر سوده شهسواری

 ()خواهران(1انديشه اسالمي)

 13کالس  -آقای بهروز اسدی
 

 (برادران()1انديشه اسالمي) 

 8کالس -دکتر مسعود صادقي

 

 سه شنبه

 هفته اول ( 8)-روانشناسي

 ه محمدياندکتر يوخاب

 2کالس 

 فیزيک عمومي)ت(
 دکتر احسان خدامرادی-مجتبي حسیني دکتر

 3کالس 
 

 کلیات آناتومي)ت(

 6کالس  -ژالهمحسن  دکتر 

 کلیات آناتومي)ع(

 سالن موالژ-ژالهمحسن  دکتر 

 

 چهارشنبه

 ()خواهران( 1تربیت بدني)

 سالن فجر فارابي

 خنم مهسا نظر علي

 هفته اول 8 –زبان عمومي 

 12کالس  -خانم سارا حقي
 عمومي)ع(فیزيک 

 دکتر احسان خدامرادی-دکتر مجتبي حسیني

 آزمايشگاه

 فیزيک عمومي)ع(

 دکتر احسان خدامرادی-دکتر مجتبي حسیني

  آزمايشگاه



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:                 : سوم  ترم          :کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای     رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه
 شناخت دستگاههای پزشکي هسته ای)ت( 

 6کالس -دکتر صالح صالحي ذهابي
 

 شناخت دستگاههای پزشکي هسته ای)ت وع(

و  6کالس -دکتر صالح صالحي ذهابي

 آزمايشگاه 

15/15-13/10 

 

 ادبیات 

 کرم سیماکیومرث آقای 

 12کالس 

 يکشنبه
 راديوبیولوژی

    16کالس -دکتر مسعود نجفي

 دوشنبه

15/15-11/8 

 ()ع( 1روشهای اختصاصي پزشکي هسته ای)

 )م.آ.د. امام رضا)ع((-دکتر بابک نظری

15/15-12/11 

  ()ت(1های اختصاصي پزشکي هسته ای)روش

 )م.آ.د. امام رضا)ع(( دکتر بابک نظری

 
 

 هفته دوم(8)-تصويربرداری فراصوت  وکاربرد آنها درپزشکي

 1کالس  -خانم فاطمه امیری
 

 (هفته دوم 8) -ادبیات

 کرم سیما کیومرث آقای

 12کالس 

 سه شنبه

 (خواهران( 2انديشه اسالمي)

 12کالس  -آقای بهروز اسدی
 

 )ت((1اصول و مباني راديولوژی تشخیصي)

 14کالس -دکتر صالح صالحي ذهابي
 

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

 دکتر صالح صالحي ذهابي

 آزمايشگاه

 شناخت دستگاه های پزشکي هسته ای )عملي(

 دکتر صالح صالحي ذهابي

 آزمايشگاه
 

 ()خواهران( 2انديشه اسالمي)

 13کالس  -کرميمحمد دکتر 

 

 ()برادران( 2انديشه اسالمي)

 8ملکیان کالس شهرام آقای 

 

     چهارشنبه



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:                 : پنجم    ترم          :کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای     رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 تاريخ امامت)خواهران(

 12کالس -ملکي پورپری  خانم 
 

 داروسازی هسته ای )ت(

 دکتر کامبیز ورمیرا

 1کالس 
 

 مباني پردازش ديجیتال تصاوير وترکیب آنها)ع(

 دکتر حمید شريني

 مرکز کامپیوتر

 

 تاريخ امامت)خواهران(

 8کالس -آقای حسین زرين فام

 يکشنبه
 داروسازی هسته ای )ع وت(

 آزمايشگاهو  1کالس -دکتر کامبیز ورمیرا

 انقالب اسالمي)خواهران( 

 خانم محدثه نظری

 4کالس 
 کنترل کیفي دستگاه های  پزشکي هسته ای )ع(

 دکتر صالح  صالحي ذهابي

 آزمايشگاه
 

 انقالب اسالمي)برادران(

 آقای حسین زرين فام

 12کالس 

 دوشنبه

15/15-11/8 

 ()ت( 3روشهای اختصاصي پزشکي هسته ای)

 دکتر بابک نظری-)م.آ.د. امام رضا)ع(( 

 ()ع(3روش های اختصاصي پزشکي هسته ای )

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

15/12- 15/11 

  

 سه شنبه

 هفته اول( 8)-کنترل کیفي دستگاه های پزشکي هسته ای)ت(

 1کالس  -ذهابي صالحي صالح  دکتر
 
  

 

 هفته دوم( 8ترکیب آنها)مباني پردازش ديجیتال تصاوير و 

 مرکز کامپیوتر-دکترحمیدشريني

 چهارشنبه

 )ت و ع( اصول تصوير برداری مقطعي در پزشکي 

 الماسيتینوش دکتر 

 1کالس 

 (1)کاراموزی در عرصه 
 

 کارآموزی در عرصه ) مهارتهای بالیني( پنجشنبه



 

 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:                    هفتم:  ترم              پزشکي هسته ای:کارشناسي پیوسته  رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

   کــارآمــوزی شــنبه

   کــارآمــوزی يکشنبه

  کــارآمــوزی دوشنبه
 

  کــارآمــوزی سه شنبه
 

 کــارآمــوزی چهارشنبه
  

 کــارآمــوزی پنج شنبه
  

 

 
 


