
 »     برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400-401- 1نیمسال:            : اول    ترم           :کارشناسی پیوسته پزشکی هسته اي     رشته

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

 شــنبه

 
    

 یکشنبه
  فیزیولوژي انسانی 

  دکتر مطهره زینی وند

  )(برادران)1بدنی(تربیت 

  سالن فجرفارابی 

  آقاي بهرام اختراعی

  عمومی انگلیسی  زبان

 خانم سارا حقی

  هفته اول) 8فیزیولوژي انسانی (

  دکتر مطهره زینی وند

  

 دوشنبه

  )(خواهران)1اندیشه اسالمی(

 دکتر کهریزي

 
  فیزیولوژي انسانی(ع)

 دکتر مطهره زینی وند

  آمار وریاضی

 شهسواريدکتر سوده 
  )(خواهران)1اندیشه اسالمی(

 حسینیخانم 

  )برادران)(1اندیشه اسالمی(

  دکتر اسدي

 سه شنبه

  هفته اول ) 8(- روانشناسی

 ه محمدیاندکتر یوخاب
  فیزیک عمومی(ت)

 دکتر خدامرادي

  کلیات آناتومی(ت)

 دکتر زهرا رشیدي

  کلیات آناتومی(ع)

 دکتر زهرا رشیدي

  

 چهارشنبه
  )(خواهران) 1تربیت بدنی(

  سالن فجر فارابی

 خانم نادیا نظري

 

  هفته اول 8 –عمومی انگلیسی زبان 

 خانم سارا حقی

 

  فیزیک عمومی(ع)

 

 آقاي توحیدنیا

 
 

  فیزیک عمومی(ع)

 آقاي توحیدنیا

 



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400-401-1نیمسال:                   : سوم  ترم           :کارشناسی پیوسته پزشکی هسته اي     رشته

ایام 

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

 شــنبه
  شناخت دستگاههاي پزشکی هسته اي(ت) 

 دکتر صالح صالحی ذهابی

  شناخت دستگاههاي پزشکی هسته اي(ت)

 دکتر صالح صالحی ذهابی

 15/13-15/10 

 
  ادبیات 

 آقاي کرم سیما

 یکشنبه
  رادیوبیولوژي

       دکتر مسعود نجفی

   دوشنبه

 
 

 
  )هفته دوم 8( -ادبیات

 آقاي کرم سیما

 سه شنبه

  )خواهران) 2اندیشه اسالمی(

 دکتر کهریزي

  (ت))1اصول و مبانی رادیولوژي تشخیصی(

 دکتر صالح صالحی ذهابی

  ) ت و ع)(1تشخیصی(اصول و مبانی رادیولوژي 

 دکتر صالح صالحی ذهابی

  شناخت دستگاه هاي پزشکی هسته اي (عملی)

 دکتر صالح صالحی ذهابی
  )(خواهران) 2اندیشه اسالمی(

  دکتر کرمی

  )(برادران) 2اندیشه اسالمی(

  آقاي ملکیان

 چهارشنبه

  )(ت)1هاي اختصاصی پزشکی هسته اي(روش

15/11 -15/8  

  نظريدکتر بابک  

 م.آ.د.امام رضا (ع)

 

 

   )(ع)1هاي اختصاصی پزشکی هسته اي(روش

15/12-15/11  

 دکتر بابک  نظري

 م.آ.د.امام رضا (ع)

 

 

  تصویربرداري فراصوت  وکاربرد آنها درپزشکی

  آقاي کاوه مولودي- هفته اول)8( 

 

 

  



 »     برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400-401- 1نیمسال:                   : پنجم    ترم           :کارشناسی پیوسته پزشکی هسته اي     رشته

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

 شــنبه

  تاریخ امامت(خواهران)

  خانم ملکی پور

 
  داروسازي هسته اي (ت)

 دکتر ورمیرا

  آنها(ع)مبانی پردازش دیجیتال تصاویر وترکیب 

 دکتر حمید شرینی
 

  )برادرانتاریخ امامت(

 آقاي دولتیاري

 یکشنبه
  )عو تداروسازي هسته اي (

  دکتر ورمیرا

  انقالب اسالمی(خواهران) 

  آقاي زرین فام
  کنترل کیفی دستگاه هاي  پزشکی هسته اي (ع)

   دکتر صالح صالحی ذهابی

  انقالب اسالمی(برادران)

  آقاي فاضلی

 دوشنبه

15/11 -15/8  

  )(ت) 3روشهاي اختصاصی پزشکی هسته اي(

 دکتر بابک نظري

  )(ع)3روش هاي اختصاصی پزشکی هسته اي (

  دکتر بابک نظري

15/12-15/11  
 

  

 سه شنبه

  هفته اول) 8(-کنترل کیفی دستگاه هاي پزشکی هسته اي(ت)

 دکتر صالح صالحی ذهابی
  

  
 

  هفته دوم) 8ترکیب آنها(مبانی پردازش دیجیتال تصاویر و 

  دکتر حمید شرینی

 چهارشنبه
  (ت و ع) اصول تصویر برداري مقطعی در پزشکی 

 دکتر تینوش الماسی
  )1(کاراموزي در عرصه 

 

 کارآموزي در عرصه ( مهارتهاي بالینی)  پنجشنبه



 »     برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400-401- 1نیمسال:                      هفتم:  ترم               پزشکی هسته اي:کارشناسی پیوسته  رشته

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

   کــارآمــوزي شــنبه

     کــارآمــوزي یکشنبه

  کــارآمــوزي دوشنبه
 

  کــارآمــوزي سه شنبه
 

 کــارآمــوزي چهارشنبه
  

 کــارآمــوزي پنج شنبه
  

 

        
 




