
 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-400-2نیمسال:       : دوم    ترم         :کارشناسي پیوسته راديولوژی رشته

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

 شــنبه

 

 

 کــــارآمـــوزی

 

 ()ت(1روش های پرتونگاری )

 آقای توحیدنیا

 هفته اول8 -ادبیات فارسي

 آقای کرم سیما

 يکشنبه

 

 

 کــــارآمـــوزی

 

 

 

 

 ()ت(1روش های پرتونگاری)

 آقای توحیدنیا-هفته دوم8

 دوشنبه

 

 آسیب شناسي عمومي )ت(

 دکتر بیات

 

 

 فیزيک پرتوها)ت(

 دکتر خدامرادی-هفته اول  8

 

 آمار

 دکتر شهسواری–هفته دوم  8

 سه شنبه

 

 فیزيک پرتوها)ت(

 دکتر خدامرادی

 

 ()ع(2آناتومي)

 دکتر ژاله

 ادبیات فارسي

 آقای کرم سیما
 

 چهارشنبه

 هران(اآئین زندگي )خو

 دکتر  کهريزی
 ()ت(2آناتومي )

 دکتر ژاله
  

 (آئین زندگي )برادران

 آقای زرين فام

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-400-2نیمسال:       م   : چهار ترمراديولوژی     :کارشناسي پیوسته  رشته

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

 شــنبه

 

 هران(ا( )خو2تربیت بدني )

 خانم مريم سقايي-سالن فجر فارابي

 

 

 سي تي اسکن )ت( ياصول فیزيک

 دکتر صالحي

 بیماری شناسي 

 دکتر صالحي

 

 

 اخالق حرفه ای

 آقای توحیدنیا -هفته دوم 8

 يکشنبه

 

 دوزيمتری پرتوهای يونیزان)ت وع(

 دکتر خدامرادی

 

 آناتومي مقطعي

 دکتر ژاله

 هران(اتفسیرموضوعي قرآن) خو

 خانم لطفي
 

 تفسیرموضوعي قرآن )برادران(

 دکتر کرمي

 دوشنبه

 

 

 کــــارآمـــوزی

 

 ()برادران(2تربیت بدني)

 آقای پويا شیرزادی-سالن فجر فارابي
 

 سه شنبه

 

 کــــارآمـــوزی

 

 آناتومي مقطعي

  دکتر ژاله-هفته اول8

 

 چهارشنبه
 (3روش های پرتونگاری)

 آقای توحیدنیا

 راديوبیولوژی

 آقای مولودی
  

 (بعد از هماهنگي با مدير محترم گروه راديولوژی روز وساعت برنامه به آموزش اطالع داده شود.1*واحد سمینار)



 

 «دانشـــکده پیراپزشــکي برنامه هفتگي دانشجـويان»

 99-400-2نیمسال:       م   : شش ترم         ناسي پیوسته راديولوژی:کارش رشته

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

 شــنبه

 تصوير برداری با امواج فراصوتي در پزشکي)ت(

 دکتر صالحي

 

 حفاظت در برابر پرتوها در بخشهای پرتوشناسي تشخیصي 

 دکترنجفي

 )ت(MRI تکنیک وجنبه های بالیني تصويربرداری

 خانم امیری
 

 يکشنبه

 هران(اتاريخ فرهنگ و تمدن )خو

 دکتر کهريزی
   

 تاريخ فرهنگ وتمدن )برادران(

 آقای دولتیاری

 دوشنبه

 دانش خانواده )خواهران(

 دکتر شکربیگي

 
 (2ارزيابي تصاوير پزشکي )

 دکتر کامران محبي
 

 خانواده )برادران( دانش

 دکتر صادقي

 سه شنبه
 

 

 

 
 
 

 تصوير برداری با امواج فراصوتي پزشکي)ت(

 دکتر صالحي -هفته دوم8

 چهارشنبه

تضمین وکنترل کیفي روشهای تصوير برداری 

 پزشکي)ت(

 دکترصالحي-دکترخدامرادی

 خانم امیری-دکتر  معصومه رستم پور

 روش های پرتونگاری تخصصي)ت(

 آقای توحیدنیا

تضمین وکنترل کیفي روشهای تصوير برداری 

 پزشکي هسته ای )ع(

 دکترصالحي-دکترخدامرادی

 خانم امیری-دکتر  معصومه رستم پور

 

+ 

 ( بعد از هماهنگي با مدير محترم گروه راديولوژی روز وساعت برنامه به آموزش اطالع داده شود.2توجه: واحد سمینار ) 



 «دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکيبرنامه هفتگي »

 99-400-2نیمسال:          هشتم:  ترم    رشناسي پیوسته راديولوژی    :کا رشته

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

 شــنبه

 

 

 وزیــارآمــک
 

  

 يکشنبه

 

 وزیــارآمــک

 

 

  

 دوشنبه

 

 وزیــارآمــک
 

  

 سه شنبه

 

 

 وزیــارآمــک
 

  

 وزیــارآمــک چهارشنبه
 

  

   وزیــارآمــک پنجشنبه

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-400-2نیمسال:         : اول ترم         :کارشناسي ناپیوسته راديولوژی رشته

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

 شــنبه

 

 ليـمــارعــک

 يکشنبه

 

 با فناوری نوين اطالعات آشنايي

 آقای پور اسد-15/15-11/8

 هران(اتفسیر موضوعي قرآن ) خو

 دکتر شکربیگي

 هران(ا()خو2انديشه اسالمي )

 آقای ملکیان

 تفسیرموضوعي قرآن)برادران(

 علیرضا شايقدکتر   

 ()برادران(2انديشه اسالمي )

 آقای اسدی

 دوشنبه

 

 زبان تخصصي )ت(

 صالحيدکتر 

 

 
 پايه رياضیات 

 دکتر حقي

 

 دکتر ساالری-آمار

 هفته دوم 8

 سه شنبه

 

 فیزيک پرتوشناسي)ت(

 دکتر نجفي

 

 

 

 مديريت بیمارستاني ورفتار سازماني

 دکتر صفری -هفته اول 8

 ()برادران(2تربیت بدني)

 آقای کیارش صفری-سالن شهدا

 

 مديريت بیمارستاني ورفتار سازماني

 فخری  آقای -هفته دوم 8

 هران(ا()خو2تربیت بدني )

 خانم مهسا نظرعلي -سالن فجر فارابي

 چهارشنبه
 آناتومي مقطعي )ت(

 دکتر ژاله
 

 آناتومي مقطعي )ت(

 دکتر ژاله -هفته اول 8

 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-400-2نیمسال:          : سوم ترم         :کارشناسي ناپیوسته راديولوژی رشته

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

 شــنبه
 

 
 

 بیماری شناسي

 دکتر صالحي

 

 

 يکشنبه

 تضمین وکنترل کیفي روشهای تصوير برداری)ت(

 دکترصالحي-دکترخدامرادی

 خانم امیری-دکتر  معصومه رستم پور

 

 

 ت وع( دستگاه های راديولوژی )تعمیرات ونگهداری مقدماتي 

15/15-13/10 

 دکتر دهلقي

 راديوبیولوژی )ت(

 دکترحسیني

 تضمین وکنترل کیفي روشهای تصوير برداری)ع(

 دکترصالحي-دکترخدامرادی

 خانم امیری-دکتر  معصومه رستم پور

 دوشنبه

 

 دانش خانواده)خواهران(

 دکتر شکربیگي
 ()ت(2ارزيابي تصاوير پزشکي )

 دکتر کامران محبي

 هران(اوتمدن )خوتاريخ فرهنگ 

 MRIفیزيک، تکنیک وجنبه های بالیني  دکترکهريزی

 خانم امیری-دکتر  معصومه رستم پور
 دانش خانواده ) برادران(

 دکترصادقي

 تاريخ فرهنگ وتمدن)برادران(

 آقای زرين فام

 سه شنبه

 کاربرد رايانه در تصوير برداری پزشکي)ت وع(

15/15-11/8 

 دکتر شريني

 

 

 )ت(MRIفیزيک، تکنیک وجنبه های بالیني 

 هفته اول 8

 خانم امیری-دکتر  معصومه رستم پور

 

 ليـمــارعــک چهارشنبه

 

 *توجه:واحد سمیناربعد از هماهنگي با مدير محترم گروه راديولوژی روز وساعت برنامه به آموزش اطالع داده شود.



 

 «پیراپزشــکيبرنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده »

 99-400-2نیمسال:       : دوم    ترم         ارشد ناپیوسته راديوبیولوژی وحفاظت پرتويي:کارشناسي  رشته

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

 شــنبه

 

 

 

 

   

 يکشنبه

 

 روشهای کشت سلولي )ت(

 هفته اول8

 دکتر حسین ژاله

 مولکولي -مباني راديوبیولوژی سلولي

 دکتر نجفي

 مباني راديوبیولوژی بالیني

 خدامرادی دکتر
 

 

 دوشنبه

 

 روشهای کشت سلولي )ع(

 دکتر حسین ژاله

 

 زيست شناسي سرطان)ت وع(

 دکتر نجفي

 پرتوهای غیر يونساز واثرات آنها

 دکتر خدامرادی
 

 سه شنبه

 

 

 

 

 

   

     چهارشنبه

 ساعت برنامه به آموزش اطالع داده شود. مدير محترم گروه راديولوژی روز و *توجه:واحد سمیناربعد از هماهنگي با


