
       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی    

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 چهارمترم:                                کارشناسی پیوسته رادیولوژی رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

  دوزیمتری پرتوهای یونیزان  28/3/1401 شنبه

    29/3/1401 یکشنبه

    30/3/1401 دوشنبه

 تفسیر موضوعی قرآن   31/3/1401 سه شنبه

 اخالق حرفه ای   1/4/1401 چهارشنبه

  اصول فیزیکی سی تی اسکن  4/4/1401 شنبه

    5/4/1401 یکشنبه

    6/4/1401 دوشنبه

 آناتومی مقطعی   7/4/1401 سه شنبه

    8/4/1401 چهارشنبه

  (3روش های پرتونگاری )  11/4/1401 شنبه

    12/4/1401 یکشنبه

  شناسی بیماری  13/4/1401 دوشنبه

    14/4/1401 سه شنبه

 رادیوبیولوژی   15/4/1401 چهارشنبه

 

  



 

       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 ششمترم:                                کارشناسی پیوسته رادیولوژی رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

 MRIتکنیک و جنبه های بالینی تصویربرداری    28/3/1401 شنبه

    29/3/1401 یکشنبه

    30/3/1401 دوشنبه

   حفاظت در برابر پرتو در بخش های پرتوشناسی تشخیصی 31/3/1401 سه شنبه

    1/4/1401 چهارشنبه

   کیفی روش های تصویربرداری پزشکیتضمین و کنترل  4/4/1401 شنبه

  دانش خانواده و جمعیت  5/4/1401 یکشنبه

    6/4/1401 دوشنبه

   تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم ایران 7/4/1401 سه شنبه

    8/4/1401 چهارشنبه

  تصویربرداری با امواج فراصوتی در پزشک  11/4/1401 شنبه

    12/4/1401 یکشنبه

 (2ارزیابی تصاویر پزشکی)   13/4/1401 دوشنبه

    14/4/1401 سه شنبه

   روش های پرتونگاری تخصصی 15/4/1401 چهارشنبه

 

  



 

       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 اولترم:                                کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

 فیزیک پرتوشناسی   28/3/1401 شنبه

    29/3/1401 یکشنبه

  (2اندیشه اسالمی)  30/3/1401 دوشنبه

 تفسیر موضوعی قرآن   31/3/1401 سه شنبه

    1/4/1401 چهارشنبه

 آناتومی مقطعی   4/4/1401 شنبه

    5/4/1401 یکشنبه

 زبان تخصصی   6/4/1401 دوشنبه

    7/4/1401 سه شنبه

 مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی   8/4/1401 چهارشنبه

 آشنایی با فناوری نوین اطالعات   11/4/1401 شنبه

    12/4/1401 یکشنبه

 ریاضیات پایه   13/4/1401 دوشنبه

    14/4/1401 شنبه سه

 آمار   15/4/1401 چهارشنبه

 

  



 

       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 سومترم:                                کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

 MRIفیزیک،تکنیک و جنبه های بالینی    28/3/1401 شنبه

   تعمیر و نگهداری مقدماتی دستگاه های رادیولوژی 29/3/1401 یکشنبه

 رادیوبیولوژی   30/3/1401 دوشنبه

    31/3/1401 سه شنبه

    1/4/1401 چهارشنبه

    4/4/1401 شنبه

  جمعیت دانش خانواده و  5/4/1401 یکشنبه

   کاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکی 6/4/1401 دوشنبه

   تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 7/4/1401 سه شنبه

    8/4/1401 چهارشنبه

 تضمین و کنترل کیفی روشهای تصویربرداری   11/4/1401 شنبه

    12/4/1401 یکشنبه

 (2پزشکی)ارزیابی تصاویر    13/4/1401 دوشنبه

    14/4/1401 سه شنبه

    15/4/1401 چهارشنبه

 

  



       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 دومترم:                                 کارشناسی پیوسته رادیولوژی رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

 فیزیک پرتوها   18/4/1401 شنبه

    20/4/1401 شنبهدو

    21/4/1401 شنبهسه 

  آسیب شناسی عمومی  22/4/1401 شنبه چهار

   (1روشهای پرتونگاری) 25/4/1401 شنبه

    26/4/1401 شنبهیک

  آیین زندگی  28/4/1401 شنبهسه 

    29/4/1401 شنبهچهار

  (2آناتومی)  1/5/1401 شنبه

    2/5/1401 شنبهیک

   ادبیات 3/5/1401 شنبهدو

    4/5/1401 شنبهسه 

  آمار  5/5/1401 شنبهچهار

 

  



       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 دومترم:                                 کارشناسی ارشد ناپیوسته رادیولوژی رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ هفــتهایـام 

  زیست شناسی سرطان  18/4/1401 شنبه

    20/4/1401 شنبهدو

    21/4/1401 شنبهسه 

  مولکولی-مبانی رادیوبیولوژی سلولی  22/4/1401 شنبه چهار

    25/4/1401 شنبه

  پرتوهای غیریونساز و اثرات آنها  26/4/1401 شنبهیک

    28/4/1401 شنبهسه 

  روش های کشت سلولی  29/4/1401 شنبهچهار

    1/5/1401 شنبه

  مبانی رادیوبیولوژی بالینی  2/5/1401 شنبهیک

    3/5/1401 شنبهدو

    4/5/1401 شنبهسه 

    5/5/1401 شنبهچهار

 

 

 

  



 

 


