
 بسمٍ تعالی

 داوطکذٌ پیزاپشضکی

 بزوامٍ َفتگی َیات علمی ي مزبیان

 

 00-99اولنیمسال                                                                                               آزمایشگاه فیسیک                                                             

 

 

 3-5 1-3 01-1 01-01 7-01 َفتٍايام 

 راديًلًصی )گزيٌ ب( راديًلًصی )گزيٌ الف(    ضىبٍ

   بُذاضت محیط يك ضىبٍ
 

 صىايع غذايی

 علًم آسمايطگاَی )گزيٌ ب( علًم آسمايطگاَی )گزيٌ الف(    ديضىبٍ

    سٍ ضىبٍ

  

 پشضکی َستٍ ای)گزيٌ ب( پشضکی َستٍ ای ) گزيٌ الف(    چُار ضىبٍ

 

 



 بسمٍ تعالی

 داوطکذٌ پیزاپشضکی

 بزوامٍ َفتگی َیات علمی ي مزبیان

 

 99-00  اولنیمسال                                                                                                              نام ونام خانوادگي  :   محمد رسول توحیدنیا                                     

 

 05-07 03-05 01-03 01-01 7-01 ايام َفتٍ

   کارآمًسی کارآمًسی کارآمًسی ضىبٍ

 کارآمًسی کارآمًسی يك ضىبٍ
مطايرٌ 

 داوطجًيی

خص تصًيزبزداری مزالیت اس بیمار در ب

.پ.ر(2) پشضکی )ع(  

 

َفتٍ ديم(  7.پ.ر()2) 1ريش َای پزتًوگاری 

 4کالط 

 َفتٍ ايل(7ي سًوًگزافی مامايی)راديًلًصی 

 --                                       ---- کارآمًسی کارآمًسی کارآمًسی ديضىبٍ

 کارآمًسی کارآمًسی کارآمًسی سٍ ضىبٍ

 پشضکی ثبت ي ومايص تصاييز

 .پ.ر(0)   3کالط 
 

---- 

 چُار ضىبٍ
 1ريش َای پزتًوگاری 

 4پ ر (   کالط  2)

کلیات تصاييز آضىايی با 

راديًلًصی در اتاق 

پ ع( 2َفتٍ ايل)7عمل

 41کالس

مطايرٌ 

 داوطجًيی

مزالیت اس بیمار در بخص تصًيزبزداری 

 َفتٍ ايل 7 )ن(پشضکی

 4.پ.ر(  کالط 2) 

 

 

  



 بسمٍ تعالی

 داوطکذٌ پیزاپشضکی

 بزوامٍ َفتگی َیات علمی ي مزبیان

 

 99-00اولنیمسال                                                                                                                                 دکتر شیانيآقای نام ونام خانوادگي  :                               

 

 05-07 03-05 01-03 01-01 7-01 ايام َفتٍ

 --- - -- --- بیمارستان دکتز محمذ کزماوطاَی بیمارستان دکتز محمذ کزماوطاَی ضىبٍ

 --- --- --- داوطکذٌ پیزاپشضکی داوطکذٌ پیزاپشضکی يك ضىبٍ

 --- --- --- داوطکذٌ پیزاپشضکی داوطکذٌ پیزاپشضکی ديضىبٍ

 --- --- --- مزکش تًسعٍ ي آمًسش پشضکی مزکش تًسعٍ ي آمًسش پشضکی سٍ ضىبٍ

 --- --- --- مزکش تًسعٍ ي آمًسش پشضکی مزکش تًسعٍ ي آمًسش پشضکی چُار ضىبٍ

 --- --- --- --- --- پىجطىبٍ

 

  



 بسمٍ تعالی

 داوطکذٌ پیزاپشضکی

 بزوامٍ َفتگی َیات علمی ي مزبیان

 

 00-99اولنیمسال                      آقای کاوه مولودی                                                                                                             نام ونام خانوادگي  :                               

 

 05-07 03-05 01-03 01-01 7-01 ايام َفتٍ

   -- مطايرٌ داوطجًيی  کارآمًسی ضىبٍ

 ---  مطايرٌ داوطجًيی  کارآمًسی يك ضىبٍ

 --- 1ارسيابی تصاييزکلیطٍ مطايرٌ داوطجًيی  کارآمًسی ديضىبٍ

 ---  مطايرٌ داوطجًيی  کارآمًسی                       سٍ ضىبٍ

 مطايرٌ داوطجًيی 1ارسيابی تفسیزکلیطٍ کارآمًسی چُار ضىبٍ
آضىايی با ساختمان ي ييضگی 

 َای مًاد کىتزاست سا
--- 

 --- ---    پىجطىبٍ

 

  



 بسمٍ تعالی

 داوطکذٌ پیزاپشضکی

 بزوامٍ َفتگی َیات علمی ي مزبیان

 

 99-00  اول نیمسال                                                                                             خانم فاطمه امیری نام ونام خانوادگي  :                                

 

 05-07 03-05 01-03 01-01 7-01 ايام َفتٍ

 کارآمًسی  کارآمًسی کارآمًسی کارآمًسی ضىبٍ

  کاربزد فزاصًت

در پشضکی 

 َستٍ ای

 کارآمًسی          

 کارآمًسی کارآمًسی کارآمًسی يك ضىبٍ
فیشيك تکىیك ي جىبٍ َای بالیىی سی 

.ن.ر(1()03) کالط تی اسکه  

فیشيك تکىیك ي جىبٍ َای بالیىی 

 ديم( َفت7ٍسی تی)

 کارآمًسی          کارآمًسی مطايرٌ داوطجًيی کارآمًسی کارآمًسی ديضىبٍ

 کارآمًسی            کارآمًسی کارآمًسی کارآمًسی کارآمًسی سٍ ضىبٍ

 کارآمًسی               کارآمًسی مطايرٌ داوطجًيی کارآمًسی                              کارآمًسی چُار ضىبٍ

 

  



 بسمٍ تعالی

 داوطکذٌ پیزاپشضکی

 بزوامٍ َفتگی َیات علمی ي مزبیان

 

 99-00اول نیمسال                                                                                                                      مجتبي حسیني دکتر نام ونام خانوادگي  :                            

 

 03-05 01-01 7-01 ايام َفتٍ
 

07-03 

 حضًر در گزيٌ مطايرٌ داوطجًيی  مطايرٌ داوطجًيان ضىبٍ

 

                                ---- 

 يك ضىبٍ

ممذمات کذوًيسی در 

کارضىاسی ارضذ 2راديًبیًلًصی)تزم

 راديًبیًلًصّی(

 حضًر در گزيٌ مطايرٌ داوطجًيی

 

                                 ---- 

 حضًر در گزيٌ حضًر در گزيٌ                   حضًر در گزيٌ ديضىبٍ
 

                                 ---- 

 سٍ ضىبٍ
 فیشيك پشضکی در ًَضبزی

 (کارضىاسی ًَضبزی-0)ًَضبزی تزم

 فیشيك عمًمی 

 .پ.ٌ(0)
 حضًر در گزيٌ

 

            ---- 

 حضًر در گزيٌ حضًر در گزيٌ چُار ضىبٍ
 فیشيك عمًمی  )ع(

 .پ.ٌ(0)
                                 ---- 

 

  



 بسمٍ تعالی

 داوطکذٌ پیزاپشضکی

  بزوامٍ َفتگی َیات علمی ي مزبیان

 99-00 اول نیمسال                                                                                                       خدامرادی احسان  دکترانوادگي: نام و نام خ         

 01-08 01-01 01-01 00: 01-  01: 01 8: 01- 00:01 روز

 

 شنبه
 .پ.ر(0)فیشيك عمًمی

 (04)کالط 
 بیًديسيمتزی                     

 

 مطايرٌ داوطجًيی

اصًل فیشيکی دستگاٌ َای علًم 

()ارضذ راديًبیًلًصی(1کالط)آسمايطگاَی  
 آسمايطگاٌ فیشيك عمًمی

 

 مطايرٌ داوطجًيی کار با حیًاوات آسمايطگاَی  یکشنبه
 

--- 
-- 

 

 دوشنبه
 ديسيمتزی پزتًَای يًویشان

 03کالط  (.ن.ر1)
 --- --- مطايرٌ داوطجًيی آسمايطگاٌ ديسيمتزی پزتًَای يًویشان

 

 --- --- مطايرٌ داوطجًيی آسمايطگاٌ فیشيك عمًمی  سه شنبه

 

 --- ---- مطايرٌ داوطجًيی آس(-فیشيك عمًمی )ع آس(-فیشيك عمًمی )ع چهارشنبه

 

  



 بسمٍ تعالی

 داوطکذٌ پیزاپشضکی

  بزوامٍ َفتگی َیات علمی ي مزبیان

 99-00 اول نیمسال        صالح صالحي ذهابي دکترانوادگي: نام و نام خ         

  

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

 شنبه
 
 

 (.پ.پ3)ایهستههای پسشکیدستگاهشناخت

14 

 

های پسشکی هسته دستگاهشناخت

 14 (.پ.پ3)ای 

 

  حضور در گروه

در صورت نیاز 

 حضور در گروه
 16. ارشذ رادیوبیولوشی( 3کاربرد منابع پرتوزا ) مشاوره دانشجویان

 

 یکشنبه
 

-درفراصوتیامواج با تصویربرداری

 13.ر(ن.2پسشکی)

 

 

 مشاوره دانشجویان

 
 

 .پ.پ(6کنترل کیفی دستگاه های پسشکی هسته ای)

 بیمارستان

 

در صورت نیاز 

 حضور در گروه
 

 دوشنبه
 

 

 مشاوره دانشجویان

 

 

 حضور در گروه

 

 حضور در گروه
 

در صورت نیاز 

 13.ر(ن.2)فراصوتی در پسشکیبا امواج تصویربرداری  حضور در گروه

 

 سه شنبه
 

-ایهستهدستگاههای پسشکیکنترل کیفی

 10 .پ.پ(6)

 

 

مبانی رادیولوشی  صولوا

 14.پ.پ( 4)1تشخیصی

 

 

-15.پ.پ(4)1تشخیصیرادیولوشیمبانیوصولا

 بیمارستان

 

-هایدستگاهشناخت

هسته ای پسشکی

  .پ.پ( بیمارستان3)

 دانشجویانمشاوره 

 

 چهارشنبه
 
 

 معاونت پصوهشی م.آ.د آیت اله طالقانی
 
 

معاونت پصوهشی م.آ.د آیت اله 

 طالقانی

 
 

 معاونت پصوهشی م.آ.د آیت اله طالقانی
 



 بسمٍ تعالی

 داوطکذٌ پیزاپشضکی

    بزوامٍ َفتگی َیات علمی ي مزبیان

 

 99-00اولنیمسال                                                                                                                          دکتر یحیي صفری        انوادگي: نام و نام خ               

 05-07 03-05 01-03 01-01 7-01 ايام َفتٍ

 ضىبٍ
 ريش تحمیك

 (6ارضذ راديًبیًلًصی )کالط 
 حضًر در گزيٌ حضًر در گزيٌ

 مذيزيت بیمارستاوی ي رفتار ساسماوی

 (04.پ.ر()کالط 4)
 

 يك ضىبٍ
  گزيٌ ي مطايرٌ داوطجًيیحضًر در  حضًر در گزيٌ ي مطايرٌ داوطجًيی ضًرای پضيَطی داوطکذٌ ضًرای پضيَطی داوطکذٌ

 ديضىبٍ
  مطايرٌ داوطجًيی مطايرٌ داوطجًيی مطايرٌ داوطجًيی مطايرٌ داوطجًيی

 حضًر در گزيٌ سٍ ضىبٍ
 اصًل مذيزيت

 01.پ.ع(کالط 4)
  Education دفتز مجلٍ

چُار 

 ضىبٍ
  حضًر در گزيٌ حضًر در گزيٌ ضًرای پضيَطی داوطگاٌ ضًرای پضيَطی داوطگاٌ

 

  



 بسمٍ تعالی

 داوطکذٌ پیزاپشضکی

 بزوامٍ َفتگی َیات علمی ي مزبیان

 

 99-00  اولنیمسال        مسعود نجفي                                                                                                                   دکتر نام ونام خانوادگي  :                               

 

 05-07 03-05 01-03 01-01 7-01 ايام َفتٍ

 --  -- مطايرٌ داوطجًيی راديًبیًلًصی کاربزدی ديسيمتزی بیًلًصيکی ضىبٍ

 --- -- --- مطايرٌ داوطجًيی             راديًبیًلًصی يك ضىبٍ

 --- -- --- مطايرٌ داوطجًيی             --- ديضىبٍ

 مطايرٌ داوطجًيی              --- سٍ ضىبٍ
فیشيك پزتًضىاسی تطخیصی 

 َفتٍ ايل(7)
--- --- 

 --- --- مطايرٌ داوطجًيی                فیشيك پزتًضىاسی تطخیصی --- چُار ضىبٍ

 --- --- --- --- --- پىجطىبٍ

 


