
 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:        : دوم    ترم         :کارشناسی پیوسته رادیولوژي رشته

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

 کــــارآمـــوزي شــنبه
  )(ت)1روش هاي پرتونگاري (

  2کالس - آقاي توحیدنیا
  

 یکشنبه

  

  

  کــــارآمـــوزي

  

 

  

 

  )(ت)1روش هاي پرتونگاري(

  آقاي توحیدنیا- هفته دوم8

 2کالس 

 دوشنبه

  

  آسیب شناسی عمومی (ت)

  دکتر الیق احمدي

 11کالس 

  آمار

  دکتر ساالري

 5کالس  -هفته اول 8

  فیزیک پرتوها(ت)

  دکتر خدامرادي- هفته اول  8

  2کالس

 
 

 سه شنبه

  

  فیزیک پرتوها(ت)

  دکتر خدامرادي

 5کالس 

  )(ع)2آناتومی(

  دکتر ژاله

 سالن موالژ

  ادبیات فارسی

  مراديآقاي 

 12کالس 

 

 چهارشنبه

  هران)اآئین زندگی (خو

 12کالس - دکتر  کهریزي
  )(ت)2آناتومی (

  دکتر ژاله

 11کالس 

  

 

  )آئین زندگی (برادران

 4کالس -دکتر اسدي

  هفته دوم8 -ادبیات فارسی

 12کالس - آقاي مرادي



 

 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400-401-2نیمسال:       م   : چهار ترمرادیولوژي     :کارشناسی پیوسته  رشته

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

 شــنبه

  

  هران)ا) (خو2تربیت بدنی (

  مهسا نظرعلیخانم -سالن فجر فارابی

 

  سی تی اسکن (ت) یاصول فیزیک

  دکتر صالحی

 4کالس 

  

 

 

  اخالق حرفه اي

 2کالس - آقاي توحیدنیا -هفته دوم 8

 یکشنبه

  

  دوزیمتري پرتوهاي یونیزان(ت وع)

  حق پرستدکتر 

  و آزمایشگاه 1کالس 

  

  بیماري شناسی 

  دکتر خزاعی

 1کالس 

  هران)اتفسیرموضوعی قرآن( خو

  12کالس -دکتر شکربیگی

 

  تفسیرموضوعی قرآن (برادران)

  13کالس -شایقدکتر 

 دوشنبه

  

  

  کــــارآمـــوزي

 

  )(برادران)2تربیت بدنی(

 آقاي پویا شیرزادي-سالن فجر فارابی
 

 سه شنبه

  

  کــــارآمـــوزي

 

  آناتومی مقطعی

 1کالس - دکتر ژاله
 

 چهارشنبه
  )3روش هاي پرتونگاري(

 2کالس - آقاي توحیدنیا

  رادیوبیولوژي

 10کالس -آقاي مولودي

  آناتومی مقطعی

   1کالس - دکتر ژاله-هفته اول8

  

  ساعت برنامه به آموزش اطالع داده شود. )بعد از هماهنگی با مدیر محترم گروه رادیولوژي روز و1*واحد سمینار(



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:        م   : شش ترم         ناسی پیوسته رادیولوژي:کارش رشته

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

 شــنبه

  تصویر برداري با امواج فراصوتی در پزشکی(ت)

  دکتر صالحی

 2کالس

  حفاظت در برابر پرتوها در بخشهاي پرتوشناسی تشخیصی 

 8کالس-نجفیمسعود  دکتر

  (ت)MRI تصویربرداريتکنیک وجنبه هاي بالینی 

  2کالس- خانم امیري
 

 یکشنبه

  تاریخ فرهنگ و تمدن (مختلط)

  آقاي فاطمی نسب

  13کالس 

  )2ارزیابی تصاویر پزشکی (

 3کالس -دکتر خیود
   

 دوشنبه

  دانش خانواده (خواهران)

 8کالس - کهریزيدکتر
 

  

  دانش خانواده (برادران)

  13کالس -زنگنه تباردکتر 

  هفته دوم 8-امواج فراصوت پزشکی(ت)تصویربرداري با 

 15کالس- دکترصالحی

 سه شنبه

  

  

 

  
  

 

 چهارشنبه

 تضمین وکنترل کیفی روشهاي تصویر برداري پزشکی(ت)

  11کالس 

 خانم امیري-دکتر  معصومه رستم پور- الماسی دکتر

  روش هاي پرتونگاري تخصصی(ت)

  آقاي توحیدنیا

 14کالس

  برداري پزشکی هسته اي (ع) تضمین وکنترل کیفی روشهاي تصویر

  خانم امیري-دکتر  معصومه رستم پور- الماسی دکتر

  آزمایشگاه

 

+ 

 ) بعد از هماهنگی با مدیر محترم گروه رادیولوژي روز وساعت برنامه به آموزش اطالع داده شود.2توجه: واحد سمینار (  

  



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی« 

 400- 401- 2نیمسال:           هشتم:  ترم    رشناسی پیوسته رادیولوژي    :کا رشته

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

   کــارآمــوزي شــنبه

    کــارآمــوزي یکشنبه

 دوشنبه
  کــارآمــوزي

 
  

 سه شنبه
  کــارآمــوزي

 
  

    کــارآمــوزي چهارشنبه

     کــارآمــوزي  پنجشنبه

 

  

  

  



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:          : اول ترم         :کارشناسی ناپیوسته رادیولوژي رشته

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

 لیـمــع ارــک شــنبه

 یکشنبه
  

 

  هران)اتفسیر موضوعی قرآن ( خو

  8کالس -حاج آقا محبی

  هران)ا)(خو2اندیشه اسالمی (

 12کالس - علی آقاییآقاي 

  تفسیرموضوعی قرآن(برادران)

  13کالس - علیرضا شایقدکتر   

  )(برادران)2اندیشه اسالمی (

 4کالس -ملکیانآقاي 

 دوشنبه
  زبان تخصصی (ت)

 10کالس   -دکتر صالحی

 

  آشنایی با فناوري نوین اطالعات

  مرکز کامپیوتر–دکتر عباسی 

5 -2 

 

  آمار

  دکتر ساالري

  5کالس -هفته دوم 8

 سه شنبه

  

  فیزیک پرتوشناسی(ت)

  نجفی مسعود  دکتر

  10کالس 

 

  یت بیمارستانی ورفتار سازمانیمدیر

 دکتر صفري -هفته اول 8

  )(برادران)2تربیت بدنی(

 آقاي کیارش صفري-سالن شهدا

 

  مدیریت بیمارستانی ورفتار سازمانی

 فخريآقاي   -هفته دوم 8

  هران)ا)(خو2تربیت بدنی (

 سقایی صبا خانم -سالن فجر فارابی

 چهارشنبه
  آناتومی مقطعی (ت)

 15کالس  - دکتر ژاله

  ریاضیات پایه

  دکتر ساالري

 5کالس -هفته اول 8

  ریاضیات پایه

  دکتر ساالري

   5کالس -هفته اول 8

 
  آناتومی مقطعی (ت)

  15کالس -دکتر ژاله -هفته دوم 8



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:           : سوم ترم         :کارشناسی ناپیوسته رادیولوژي رشته

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

 شــنبه
  

 
   

 یکشنبه

  تضمین وکنترل کیفی روشهاي تصویر برداري(ت)

  خانم امیري-رستم پوردکتر  معصومه - الماسی دکتر

  14کالس 

  

  دستگاه هاي رادیولوژي ( ت وع)تعمیرات ونگهداري مقدماتی 

15/13 -15/10  

  دکتر دهلقی

 و آزمایشگاه  15کالس 

  رادیوبیولوژي (ت)

  دکتر مسعود  نجفی

  15کالس 

  تضمین وکنترل کیفی روشهاي تصویر برداري(ع)

  خانم امیري- دکتر  معصومه رستم پور- دکتر الماسی

 آزمایشگاه

 دوشنبه

  

  دانش خانواده(خواهران)

  )(ت)2ارزیابی تصاویر پزشکی ( 8کالس  -کهریزيدکتر 

 3کالس -دکتر خیود

 اسالم و ایران تاریخ فرهنگ وتمدن

  هران)ا(خو

 13کالس - آقاي زرین فام
  MRIفیزیک، تکنیک وجنبه هاي بالینی 

  آقاي مولودي- دکتر  معصومه رستم پور

  خانواده ( برادران)دانش   15کالس 

  13کالس  - زنگنه تباردکتر

تاریخ فرهنگ وتمدن اسالم و ایران 

  )(برادران

 8کالس - دولتیاريآقاي 

 سه شنبه

  کاربرد رایانه در تصویر برداري پزشکی(ت وع)

15/11-15/8  

  مرکز کامپیوتر- دکتر سیاه منصوري

 

 

  (ت)MRIفیزیک، تکنیک وجنبه هاي بالینی 

  15کالس  -هفته اول 8

 آقاي مولودي - دکتر  معصومه رستم پور

 

 لیـمــارعــک چهارشنبه

  



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:        : دوم    ترم         ارشد ناپیوسته رادیوبیولوژي وحفاظت پرتویی:کارشناسی  رشته

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

 شــنبه

  

  

  

 

   

 یکشنبه

  

  روشهاي کشت سلولی (ت)

  هفته اول8

  منصوريکامران دکتر 

  17کالس 

  مولکولی -مبانی رادیوبیولوژي سلولی

  دکتر  مسعود نجفی

 17کالس 

   

  

 دوشنبه

  روشهاي کشت سلولی (ع)

  نصوريدکتر کامران م

 آزمایشگاه

  زیست شناسی سرطان(ت وع)

  نجفیمسعود  دکتر 

 و آزمایشگاه 17کالس

  پرتوهاي غیر یونساز واثرات آنها

  دکتر خدامرادي

 17کالس 

  مبانی رادیوبیولوژي بالینی

  دکتر خدامرادي

 17کالس 

 سه شنبه

  

  

 

   

 چهارشنبه

  

  

  

  

 

    

 شود.ساعت برنامه به آموزش اطالع داده  *توجه:واحد سمیناربعد از هماهنگی با مدیر محترم گروه رادیولوژي روز و




