
 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:          : اول    ترم          :کارشناسي پیوسته راديولوژی      رشته

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

 شــنبه

  فیزيک عمومي )ت(

 15کالس -خدامرادیدکتر احسان 

 

 فیزيولوژی)ت( 

 15کالس -دکتر مطهره زيني وند
 

 فیزيولوژی)ع(

 آزمايشگاه-دکتر مطهره زيني وند

 فیزيک عمومي)ع(

 آزمايشگاه-دکتر احسان خدامرادی

  يکشنبه
 رياضیات عمومي 

 15کالس -دکتر سوده شهسواری

 زبان عمومي

 12کالس -حقيسارا خانم 
 

 دوشنبه

 ()خواهران(1)انديشه اسالمي 

 12شکربیگي کالس نسرين دکتر 
 

 آشنايي با فن آوری نوين اطالعات)ت وع(

 نوریمعصومه خانم  -مرکز کامپیوتر 

 ()ت وع(1آناتومي) 15/10 -15/13

 سالن موالژ و 15کالس 
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 ژالهمحسن  دکتر 

 

 ()خواهران(1انديشه اسالمي )

 13کالس -اسدیبهروز آقای 

 ()برادران( 1انديشه اسالمي ) 

 8صادقي کالس مسعود دکتر 

 

 سه شنبه
 
 

 

 سلوليشناسي زيست 

 دکترخیراله ياری-دکترداوود رضازاده

 2کالس 
 

 نمايش تصاوير در پزشکي  ثبت و

 توحیدنیامحمدرسول آقای 

 4کالس 

 

 چهارشنبه

 

 

 

 

 

 هفته اول( 8 )–زبان عمومي 

 12کالس  -خانم سارا حقي

  

 



 

 «   برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1: سوم           نیمسال:  ترم:کارشناسي پیوسته راديولوژی             رشته

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

 کارآموزی شــنبه

 ( )خواهران(1تربیت بدني )
 سالن فجر فارابي 
 خانم نیلوفر حجتي

 

 هفته دوم(8)-بهداشت عمومي

 5کالس -فخریمحمود آقای 

 

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

 آقای محمدرسول توحیدنیا -پراتیک

 

 هفته دوم( 8)-(2روش های پرتونگاری)

 5کالس -آقای محمدرسول توحیدنیا

 دوشنبه
 
 

15/13 -15/10 

 زبان تخصصي واصطالحات پزشکي

 5کالس -دکتر عیوضي
 

 ( برادران1تربیت بدني )

 سالن فجر فارابي 

 آقای هوشنگ رمضاني

 

 سه شنبه

 ()خواهران(2انديشه اسالمي)

 12اسدی کالس  بهروز آقای
 

 ( )ت(3آناتومي )

 5کالس -دکترخاني

 هفته اول( 8) -فیزيک پرتوشناسي تشخیصي

 5کالس  -دکتر مسعود نجفي
 

 
  ()خواهران(2انديشه اسالمي )

 13کرمي کالس محمد دکتر 

 
 ()برادران(2انديشه اسالمي)

 8آقای ملکیان کالس 

 

 چهارشنبه
 (2روش های پرتونگاری)

 5آقای توحیدنیا کالس 

 فیزيک پرتوشناسي تشخیصي 

 5کالس  -دکتر مسعود نجفي

 
 

 هفته اول( 8)-در بخش تصوير برداری پزشکي)ت( مراقبت از بیمار

 آقای محمدرسول توحیدنیا

 
 

 



 
 «   برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:         : پنجم ترم          :کارشناسي پیوسته راديولوژی   رشته

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

 شــنبه

 تاريخ امامت)خواهران(

 13کالس -دکتر مهوش کهريزی
تعمیر و نگهداری مقدماتي دستگاههای  

 راديولوژی )ت و ع(

 دکتر وهاب دهلقي

 آزمايشگاه و 12کالس 

15/13 -15/10 

 

 

  تاريخ امامت)برادران(

 هفته دوم( 8) –مديريت بیمارستاني ورفتار سازماني 8کالس -آقای حسین زرين فام

 15کالس  -دکتر يحیي صفری

  يکشنبه

 انقالب اسالمي) خواهران(

 8کالس -دکتر مهوش کهريزی
 (1ارزيابي تصاوير پزشکي ) 

  6کالس -آقای کاوه مولودی
 

 
 انقالب اسالمي)برادران(

 12کالس -آقای حسین زرين فام

 

 کارآموزی دوشنبه
 
 

 

 کارآموزی سه شنبه

 در تصوير برداری پزشکي )ت وع(  کاربرد رايانه

 مرکز کامپیوتر -شرينيحمید  دکتر 

 

 کاربرد رايانه  در تصوير برداری پزشکي )ت وع(

 مرکز کامپیوتر -شرينيحمید دکتر 

 چهارشنبه
 MRI اصول فیزيکي سیتستم تصوير برداری

 12کالس -دکتر معصومه رستم پور
 

 اسکنCTتکنیک وجنبه های بالیني

 13کالس -مولودیآقای کاوه 

 

 آشنايي  با ساختمان وويژگي  های مواد کنتراست زا

 13کالس -آقای کاوه مولودی
 

 (هفته اول  8 )–مديريت بیمارستاني ورفتار سازماني 

 13آقای محمود فخری کالس 
 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:   :  هفتم              ترم:کارشناسي پیوسته راديولوژی               رشته

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

   کارآموزی شــنبه

   کارآموزی يکشنبه

  کارآموزی دوشنبه
 

 کارآموزی سه شنبه
 

 

   کارآموزی چهارشنبه

   کارآموزی شنبهپنج

 

 



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:         دوم:  ترم:کارشناسي ناپیوسته راديولوژی          رشته

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

 شــنبه

 (مختلطتاريخ امامت)

 4کالس —دولتیاریمراد  آقای 

 

 ( 1ارزيابي تصاوير پزشکي )

 14کالس -آقای کاوه مولودی

 

 بیماری شناسي 

 14کالس 

 

 روش های پرتونگاری  تخصصي

 14کالس -مولودیکاوه آقای 

 يکشنبه
 تصويربرداری با امواج فراصوتي پزشکي  )ت(

 14کالس -دکتر صالح صالحي ذهابي

 انقالب اسالمي)خواهران(

 8کالس -دکتر مهوش کهريزی

 اسکن CTفیزيک، تکنیک  وجنبه های بالیني 
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 خانم فاطمه امیری

 14کالس 

 
 انقالب اسالمي )برادران(

 آقای يزدان خالدی پور

 13کالس 

 

 

 دوشنبه
 دوزيمتری پرتوهای يونیزان)ت(

 14کالس -دکتر احسان خدامرادی

 دوزيمتری پرتوهای يونیزان)ع(

 آزمايشگاه

 دکتر احسان خدامرادی

 

ری با امواج فراصوتي تصويربردا

 هفته اول( 8 )-پزشکي )ت(

-دکتر صالح صالحي ذهابي

 14کالس 

     سه شنبه

 کارعملي کارعملي چهارشنبه



 

 «              دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکيبرنامه هفتگي »

 1399-1400-1نیمسال:                چهارم:   ترمپیوسته راديولوژی               نا :کارشناسي رشته

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

   کارآموزی شــنبه

   کارآموزی يکشنبه

  کارآموزی دوشنبه
 

 کارآموزی سه شنبه
 

 

   کارآموزی چهارشنبه

   کارآموزی شنبهپنج

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 « ــکيدانشجـويان دانشـــکده پیراپزشبرنامه هفتگي »    

 1399-1400-1نیمسال:         اول:  ترم        وحفاظت پرتويي لوژی بیوناپیوسته راديو ارشد:کارشناسي  رشته

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

 شــنبه
 هفته اول( 8) –روش تحقیق 

 17کالس -دکتر يحیي صفری

 زنتیک

 17کالس -جلیلیاننازنین دکتر 

اصول فیزيگي دستگاه های علوم 

 آزمايشگاهي 

 17گالس -دکتر احسان خدامرادی

 اطالع رساني پزشکي سیستم های 

 مرکز کامپیوتر-دیدکتر علي  محم

 يکشنبه
 آمار زيستي 

 17کالس -دکتر بهزاد مهکي

 زبان تخصصي

 عیوضيمحمدتقي  دکتر 

 بیولوژی سلولي مولکولي

دکتر داوود -منصوریدکتر کامران 

  17گالس  -رضازاده

 

     دوشنبه

     سه شنبه

    چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 «ــکيبرنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزش»

 1399-1400-1نیمسال:         سوم:  ترم        وحفاظت پرتويي لوژی بیوناپیوسته راديوارشد:کارشناسي  رشته

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

 شــنبه
 بیودوزيمتری )ت وع(

 و آزمايشگاه 7کالس  -دکتر مسعود نجفي

 راديوبیولوژی کاربردی

 دکتر نجفي-رضازاده داوود دکتر 

 و آزمايشگاه 16کالس 

 هفته اول(8)ع() بیودوزيمتری 

 آزمايشگاه

 دکتر احسان خدامرادی

 

 دوم(هفته  8))ت و ع(راديوبیولوژی کاربردی 

 16کالس 

 دکتر مسعود نجفي -داوود رضازاده دکتر

 يکشنبه

مقدمات کد نويسي و آشنايي با کدهای کاربردی 

 در راديوبیولوژی 

 7کالس  -دکتر مجتبي حسیني

 

 کار با حیوانات آزمايشگاهي )ت وع(

دکتر احسان  -دکتر صالح صالحي ذهابي

 خدامرادی

 و آزمايشگاه 10کالس 

 کارآموزی 
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 منصوری کامران دکتر-دکتر مجتبي حسیني

     دوشنبه

     سه شنبه

    چهارشنبه

 

 

 

 

 

 


