
 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:          : دوم ترم         :کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای رشته

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

 شــنبه

 آسیب شناسي

 اليق احمدیدکتر 

 5کالس 

 مديريت بخش پزشکي هسته ای

 10کالس -صفریدکتر -هفته اول  8
 فیزيک پرتو شناسي تشخیصي وراديواکتیويته )ت(

 دکتر خدامرادی

 15کالس 

 )مختلط( اسالم و ايران  تاريخ فرهنگ وتمدن

 13کالس 

 دکتراسماعیلي مهر

 

 

 

 يکشنبه

فیزيک پرتوشناسي تشخیصي 

 وراديواکتیويته)ت(

 دکتر خدامرادی

 11 کالس

 پزشکي  و کلیات اصطالحات زبان تخصصي و

 دکتر عیوضي-15/13-15/10

 2کالس 

 اخالق پزشکي، کمک های اولیه ومراقبت از بیمار)ع(

 پراتیک-آقای توحیدنیا

 اخالق پزشکي، کمک های اولیه ومراقبت از بیمار)ت(

 1کالس -آقای توحیدنیا-هفته اول  8

 مديريت بخش پزشکي هسته ای 

 1کالس -آقای فخری–هفته دوم  8

   دوشنبه
 هفته اول(8بافت شناسي)

 1کالس -دکتر ژاله
 

     سه شنبه

 چهارشنبه

 آئین زندگي)خواهران(

 12کالس -دکتر کهريزی
 اصول کامپیوتر 

5-2 

 مرکز کامپیوتر-دکتر عباسي

 

 (آئین زندگي )برادران

 4کالس -دکتر اسدی
 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:       م   : چهار ترم:کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای          رشته

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

 شــنبه

 فیزيوپاتولوژی و بیماری شناسي عمومي

5/11-15/8 

 5کالس -دکتر محمدرسول خزاعي

  

 يکشنبه

 

 

 

 تفسیرموضوعي قرآن)خواهران(

 8 کالس-حاج آقا محبي
 (2اصول و مباني راديولوژی تشخیصي)ت( ) 

 هفته دوم( دکتر صالحي 8)

 2کالس 

 تفسیرموضوعي قرآن )برادران(

 13کالس -شايقدکتر 

 دوشنبه

 

 دانش خانواده و جمعیت  )خواهران(

 8کالس -کهريزی دکتر

 حفاظت در برابر پرتوها

 1کالس -دکترعیوضي

15/13-15/10 

  

 جمعیت  )برادران( دانش خانواده و

 13کالس -تر زنگنه تباردک

 سه شنبه

 ( )ت(2روش های اختصاصي پزشکي هسته ای )

 دکتر نظری-15/11-15/8

 م.آ.د امام رضا )ع(

 )ع((2روش های اختصاصي پزشکي هسته ای )

 دکتر نظری -15/13-5/11

 م.آ.د امام رضا )ع(

 (2اصول ومباني راديولوژی تشخیصي )ت()

 دکتر صالحي

 13کالس 

 (2اصول ومباني راديولوژی تشخیصي )ع()

 آزمايشگاه-دکتر صالحي

 ( )مهارتهای بالیني(1کارآموزی در عرصه ) چهارشنبه

 



 

 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:       م   : شش ترم:کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای          رشته

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

 شــنبه

 

 ()ت(4روش های اختصاصي پزشکي هسته ای )

 م.آ.د امام رضا )ع( -دکتر نظری

15/11-15/8 

 (ع()4های اختصاصي پزشکي هسته ای ) روش

 م.آ.د امام رضا )ع( -دکتر نظری

15/12-15/11 

 ارزيابي و کنترل  تصاوير پزشکي هسته ای)ع(

 دکتر صالحي

 آزمايشگاه

 

 يکشنبه
 

 
 

 دوزيمتری پرتوهای يونیزان )ت(

 دکتر خدامرادی

 15 کالس

 دوزيمتری پرتوهای يونیزان)ع(

 آزمايشگاه-دکتر خدامرادی

 دوشنبه

 ()برادران(2تربیت بدني )

 فارابيسالن فجر

 آقای بهرام اختراعي

 فنون مقدماتي راديوتراپي)ت(

 دکتر خدامرادی

 14کالس 

  

 سه شنبه
 ارزيابي وکنترل تصاوير پزشکي هسته ای )ت(

 2کالس -دکتر صالحي
 

 فنون مقدماتي راديوتراپي)ع(

 م.آ.د امام رضا )ع( -خانم شرفي

 

 چهارشنبه

 (5روش های اختصاصي پزشکي هسته ای)ت()

 م.آ.د امام رضا )ع( -دکتر محمودجلیلي

15/12-15/8 

 سالن شهدا-()خواهران(2تربیت بدني)

 نظرعليخانم مهسا 
 

  کارآموزی پنجشنبه



 

 

 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:                       هشتم : ترم                                 کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای : رشته

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

 شــنبه
 کــارآمـوزی

 

 

  

 يکشنبه
 کــارآمـوزی

 
 

  

 کــارآمـوزی  دوشنبه

 

  

 کــارآمـوزی سه شنبه
 

  

   کــارآمـوزی چهارشنبه

   کــارآمـوزی پنجشنبه

 


