
     400-  401     برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی        

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  اول ترم:            رادیولوژي کارشناسی پیوستهرشته: 

  45/12-15/14  15/11-45/12  45/9-15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

       فیزیولوژي  16/11/400  شنبه

       )1اندیشه اسالمی (  18/11/400  دوشنبه

       ریاضیات عمومی  19/11/400  سه شنبه

         20/11/400  چهارشنبه

       زیست شناسی سلولی  23/11/400  شنبه

         24/11/400  یکشنبه

       ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی  25/11/400  دوشنبه

  )1آناتومی (       27/11/400  چهارشنبه

   فیزیک عمومی      30/11/400  شنبه

         1/12/400  یکشنبه

  آشنایی با فناوري نوین اطالعات      2/12/400  دو شنبه

         3/12/400  سه شنبه

     زبان عمومی    4/12/400  چهارشنبه

  

   



 400-  401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی     

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  سومرادیولوژي            ترم:  کارشناسی پیوستهرشته: 

  45/12-15/14  15/11-45/12  45/9-15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

       زبان تخصصی و اصطالحات پزشکی در رادیولوژي  18/10/400  شنبه

         19/10/400  یکشنبه

     )2اندیشه اسالمی (    20/10/400  دوشنبه

         21/10/400  سه شنبه

  بهداشت عمومی       22/10/400  چهارشنبه

   فیزیک پرتوشناسی تشخیصی      25/10/400  شنبه

         26/10/400  یکشنبه

         27/10/400  دوشنبه

       مراقبت از بیمار در بخش تصویر برداري پزشکی  28/10/400  سه شنبه

         29/10/400  چهارشنبه

  )2روشهاي پرتونگاري (       2/11/400  شنبه

         3/11/400  یکشنبه

        4/11/400  دو شنبه

         5/11/400  شنبهسه 

       )3آناتومی (  6/11/400  چهارشنبه

  

  

   



 400-  401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی     

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  پنجمترم: کارشناسی پیوسته رادیولوژي            رشته: 

  45/12-15/14  15/11-45/12  45/9-15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

   MRIاصول فیزیکی سیستم هاي تصویربرداري        18/10/400  شنبه

         19/10/400  یکشنبه

  مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی       20/10/400  دوشنبه

         21/10/400  سه شنبه

     آشنایی با ساختمان و ویژگیهاي مواد کنتراست زا    22/10/400  چهارشنبه

  )1تصاویر پزشکی (ارزیابی        25/10/400  شنبه

         26/10/400  یکشنبه

  تاریخ امامت       27/10/400  دوشنبه

         28/10/400  سه شنبه

     انقالب اسالمی    29/10/400  چهارشنبه

       تکنیک و جنبه هاي بالینی سی تی اسکن  2/11/400  شنبه

         3/11/400  یکشنبه

       دستگاههاي رادیولوژيتعمیر و نگهداري مقدماتی  4/11/400  دو شنبه

         5/11/400  سه شنبه

       کاربرد رایانه در تصویر برداري پزشکی  6/11/400  چهارشنبه

  

   



 400-  401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی     

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  دومترم:            پیوسته رادیولوژي             نا کارشناسیرشته:  

  45/12-15/14  15/11-45/12  45/9-15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

   دوزیمتري پرتوهاي یونیزان      18/10/400  شنبه

         19/10/400  یکشنبه

         20/10/400  دوشنبه

       بیماري شناسی  21/10/400  سه شنبه

         22/10/400  چهارشنبه

  )1ارزیابی تصاویر پزشکی (       25/10/400  شنبه

         26/10/400  یکشنبه

  تاریخ امامت       27/10/400  دوشنبه

         28/10/400  سه شنبه

     انقالب اسالمی    29/10/400  چهارشنبه

  اسکن CTفیزیک، تکنیک و جنبه هاي بالینی        2/11/400  شنبه

         3/11/400  یکشنبه

       روشهاي پرتونگاري تخصصی 4/11/400  دو شنبه

         5/11/400  سه شنبه

       تصویر برداري با امواج فراصوتی پزشکی  6/11/400  چهارشنبه

     

   



     400-  401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی          

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  ترم: اول          لوژي            بیوپیوسته رادیوارشد ناکارشناسی رشته:  

  45/12-15/14  15/11-45/12  45/9-15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

     زبان تخصصی    16/11/400  شنبه

         17/11/400  یکشنبه

         18/11/400  دوشنبه

     روش تحقیق    19/11/400  سه شنبه

         20/11/400  چهارشنبه

     اصول فیزیکی دستگاههاي آزمایشگاهی    23/11/400  شنبه

         24/11/400  یکشنبه

         25/11/400  دوشنبه

     سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی    27/11/400  چهارشنبه

     ژنتیک    30/11/400  شنبه

         1/12/400  یکشنبه

     آمار زیستی   2/12/400  دو شنبه

         3/12/400  سه شنبه

     بیولوژي سلولی مولکولی    4/12/400  چهارشنبه

  

   



 400-  401     برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  رشته:  کارشناسی ارشد نا پیوسته رادیوبیولوژي                     ترم: سوم

  45/12-15/14  15/11-45/12  45/9-15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

   کاربرد مدلهاي رادیوبیولوژیک در پرتو درمانی      18/10/400  شنبه

         19/10/400  یکشنبه

         20/10/400  دوشنبه

         21/10/400  سه شنبه

         22/10/400  چهارشنبه

   رادیوبیولوژي کاربردي      25/10/400  شنبه

         26/10/400  یکشنبه

         27/10/400  دوشنبه

         28/10/400  سه شنبه

         29/10/400  چهارشنبه

   بیودوزیمتري      2/11/400  شنبه

         3/11/400  یکشنبه

        4/11/400  دو شنبه

         5/11/400  سه شنبه

   کار با حیوانات آزمایشگاهی      6/11/400  چهارشنبه

  




