
 »     برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400-401- 1نیمسال:            : اول    ترم           :کارشناسی پیوسته رادیولوژي      رشته

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

 شــنبه

   فیزیک عمومی (ت)

  دکتر خدامرادي

 

  فیزیولوژي(ت) 

 دکتر سیدارشاد ندایی

  فیزیولوژي(ع)

 دکتر سیدارشاد ندایی

  فیزیک عمومی(ع)

 آقاي توحیدنیا

     یکشنبه

  زبان عمومی

  خانم سارا حقی

  

  

 دوشنبه

  )(خواهران)1اندیشه اسالمی (

  آشنایی با فن آوري نوین اطالعات(ت وع) دکتر کهریزي

   

15/13 - 15/10  

  آقاي پوراسد

  

  )(ت وع)1آناتومی(

5-2  

  دکتر محسن ژاله 

 

 
  )(خواهران)1اندیشه اسالمی (

  خانم حسینی

  )(برادران) 1اندیشه اسالمی (

  دکتر اسدي

 سه شنبه

  ریاضیات عمومی 

  دکتر نادر ساالري

 

  

  سلولیشناسی زیست 

  دکتر منصوري- دکتر داوود رضازاده

 

  نمایش تصاویر در پزشکی  ثبت و

 توحیدنیاآقاي 
 

  چهارشنبه

 
 
 
 
 

  هفته اول) 8 (–زبان عمومی 

 خانم سارا حقی

  

  



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400-401-1: سوم           نیمسال:  ترم:کارشناسی پیوسته رادیولوژي             رشته

  

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

 کارآموزي شــنبه
  ) (خواهران)1تربیت بدنی (

 خانم مهسا نظر علی-سالن فجر فارابی

 

  آقاي فخريهفته دوم)8(- بهداشت عمومی

  کارآموزي یکشنبه
  مراقبت از بیمار در بخش تصویر برداري پزشکی(ع)

  آقاي توحیدنیا

  

  هفته دوم) 8(-)2روش هاي پرتونگاري(

  توحیدنیاآقاي 

 دوشنبه
  

 

15/13 -15/10  

  زبان تخصصی واصطالحات پزشکی

  دکتر عیوضی

 

  ) برادران1تربیت بدنی (

 آقاي هوشنگ رمضانی-سالن فجر فارابی
 

 سه شنبه

  )(خواهران)2اندیشه اسالمی(

 دکتر کهریزي

  ) (ت)3آناتومی (

  دکتر محسن ژاله

 

  هفته اول) 8( - فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

 نجفی دکتر مسعود

 
   )(خواهران)2اندیشه اسالمی (

  دکتر کرمی

  )(برادران)2اندیشه اسالمی( 

  آقاي ملکیان

  چهارشنبه
  )2روش هاي پرتونگاري(

 آقاي توحیدنیا

  فیزیک پرتوشناسی تشخیصی 

 دکتر مسعود نجفی

  مراقبت از بیمار در بخش تصویر برداري پزشکی(ت)

 آقاي توحیدنیا هفته اول) 8(
  

 

 



 »   برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401-1نیمسال:            : پنجم ترم            :کارشناسی پیوسته رادیولوژي   رشته

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

 شــنبه

  تاریخ امامت(خواهران)

دستگاههاي تعمیر و نگهداري مقدماتی  آقاي زرین فام

   رادیولوژي (ت و ع)

  دکتر دهلقی

15/13 -15/10  

 

  

 
  )برادرانتاریخ امامت(

  آقاي دولتیاري

 
  هفته دوم) 8( –مدیریت بیمارستانی ورفتار سازمانی

 دکتر صفري

   یکشنبه

  انقالب اسالمی( خواهران)

 خانم نظري

  )1ارزیابی تصاویر پزشکی (

 دکتر شیما خیود
 

  اسالمی(برادران)انقالب 

  آقاي فاضلی

 کارآموزي دوشنبه
  

 
 

 کارآموزي سه شنبه

  کاربرد رایانه  در تصویر برداري پزشکی (ت وع)

  دکتر میثم سیاه منصوري

  کاربرد رایانه  در تصویر برداري پزشکی (ت وع)

 دکتر میثم سیاه منصوري

 چهارشنبه
  MRI تصویر برداري اصول فیزیکی سیستم هاي

  معصومه رستم پوردکتر 

 

  اسکنCTتکنیک وجنبه هاي بالینی

  خانم فاطمه امیري

  ویژگی  هاي مواد کنتراست زا آشنایی  با ساختمان و

  آقاي کاوه مولودي

  

  

 

  )هفته اول  8 (–مدیریت بیمارستانی ورفتار سازمانی 

 آقاي فخري

 

                  



 »پیراپزشــکیبرنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده «

  400-401- 1نیمسال:   :  هفتم              ترم:کارشناسی پیوسته رادیولوژي               رشته

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

   کارآموزي شــنبه

    کارآموزي یکشنبه

  کارآموزي دوشنبه
 

 کارآموزي سه شنبه
 

 

   کارآموزي چهارشنبه

   کارآموزي  شنبهپنج

  

  



 » برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400-401- 1نیمسال:           دوم:  ترم:کارشناسی ناپیوسته رادیولوژي          رشته

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

  شــنبه
  ) 1ارزیابی تصاویر پزشکی (

  شیما خدیودکتر 

  بیماري شناسی 

  محمدي یار دکتر سمیرا 

 

  تاریخ امامت(خواهران)

 خانم ملکی پور

  )برادرانتاریخ امامت(

 آقاي دولتیاري

 یکشنبه
  تصویربرداري با امواج فراصوتی پزشکی  (ت)

 دکتر صالح صالحی ذهابی

  انقالب اسالمی(خواهران)

 CTفیزیک، تکنیک  وجنبه هاي بالینی خانم نظري

  اسکن

5-2  

  خانم فاطمه امیري

 

   انقالب اسالمی (برادران)

 آقاي فاضلی

 دوشنبه
  دوزیمتري پرتوهاي یونیزان(ت)

 دکتر خدامرادي

  دوزیمتري پرتوهاي یونیزان(ع)

 دکتر خدامرادي

  روشهاي پرتونگاري تخصصی

 آقاي کاوه مولودي

  (ت)ري با امواج فراصوتی پزشکی تصویربردا

  هفته اول) 8(  

 دکتر صالح صالحی ذهابی

  

      سه شنبه

 کارعملی کارعملی چهارشنبه

               



  

 »              دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکیبرنامه هفتگی «

  400-401- 1نیمسال:                چهارم:   ترمپیوسته رادیولوژي               نا :کارشناسی رشته

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

   کارآموزي شــنبه

    کارآموزي یکشنبه

  کارآموزي دوشنبه
 

 کارآموزي سه شنبه
 

 

   کارآموزي چهارشنبه

   کارآموزي  شنبهپنج

  

                     

  

  

  

  



  

  

 » ــکیبرنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزش«    

 400-401- 1نیمسال:           اول:  ترم             لوژي بیوناپیوسته رادیو ارشد:کارشناسی  رشته

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

 شــنبه

  هفته اول) 8( –روش تحقیق 

 دکتر صفري

  ژنتیک

  دکتر جلیلیان

  

  اصول فیزیگی دستگاه هاي علوم آزمایشگاهی 

  دکتر خدامرادي

 

  سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی 

  دکتر علی محمدي

   

 یکشنبه

  آمار زیستی 

  دکتر افشین الماسی

 

  زبان تخصصی

  دکتر عیوضی

 

  بیولوژي سلولی مولکولی

  دکتر داوود رضازاده

  دکتر کامران منصوري

  

 

     دوشنبه

      سه شنبه

    چهارشنبه

  

  

  

  

 

  

  

  

  



 »ــکیدانشـــکده پیراپزشبرنامه هفتگی دانشجـویان «

 400-401- 1نیمسال:           سوم:  ترم         لوژي بیوناپیوسته رادیوارشد:کارشناسی  رشته

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

 شــنبه

  بیودوزیمتري (ت وع)

  دکتر نجفی

 

  رادیوبیولوژي کاربردي

  دکترنجفی -دکتر خدامرادي

  

  هفته اول)8(ع)( بیودوزیمتري 

  کاربرد مدلهاي رادیوبیولوژیک در پرتودرمانی (ع) دکتر نجفی

  دکترنجفی -دکتر خدامرادي

 

  هفته دوم) 8((ت)رادیوبیولوژي کاربردي 

  دکترنجفی

 

 یکشنبه

  کاربرد مدلهاي رادیوبیولوژیک در پرتودرمانی (ت)

   هفته اول 8 -دکتر خدامرادي

 

  (ت وع) کار با حیوانات آزمایشگاهی

 دکتر صالحی -دکتر خدامرادي

  کارآموزي 

5 -2  

   

     دوشنبه

      سه شنبه

    چهارشنبه

  

  

 

  




