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 ...نفر20تعداد...                                                                       921 رادیولوژی رشتهپيوسته دوره كارشناسي                                                        1-96-95: نيمسال 

 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   17الي  15  15الي  13 

 شنبه

 حفاظت در برابر پرتوهای یونيزان 1سمينار  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

  2ارزیابي تصاویر پزشکي 

  آقای سروش خانم تقي زاده دكتر چنگيزی نام استاد

  10كالس  5كالس   نام كالس

  4190061 4190060 4190016  شماره درس

  2 2 1 تعداد واحد

 یکشنبه

  فرهنگ و تمدن اسالم و ایران مدیریت بيمارستاني  نام درس

  گروه معارف رحماني ردكت  نام استاد

  6كالس  بيمارستان  نام كالس

  7777777 4190063  شماره درس

  2 2  تعداد واحد

 دوشنبه

   در عرصه ام ار ای كارآموزی  نام درس

   8-15  نام استاد

   بيمارستان  كالسنام 

   4190058  شماره درس

   4  تعداد واحد

 سه شنبه

   MRIتکنيکها و جنبه های باليني تصویربرداری   نام درس

   آقای حجازی  نام استاد

   12كالس   نام كالس

   4190048  شماره درس

   2  تعداد واحد

 شنبهچهار

   م ار ایدر عرصه ا كارآموزی  نام درس

   8-15  نام استاد

   بيمارستان  نام كالس

   4190058  شماره درس

   4  تعداد واحد

  

 واحد 15تعداد واحد:

 

 



(25/5/93)ع/   

 
 .نفر30تعداد                                                             951 رادیولوژی دوره كارشناسي رشته                                                    95-96-1: نيمسال  

 

 

 واحد 16تعداد واحد:
 
 

 

 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته    19الي  17  17الي  15  15الي  13 

 شنبه

 1اندیشه اسالمي  1زبان پيش  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

   آشنایي با فناوری نوین اطالعات

   دكتر شاهمرادی گروه معارف مركز زبان نام استاد

   سایت 7كالس  7كالس  نام كالس

   4190012 2222222 4170076 شماره درس

   1+1 2 2 تعداد واحد

 یکشنبه

      نام درس

      نام استاد

      نام كالس

      شماره درس

      تعداد واحد

 دوشنبه

      نام درس

      نام استاد

      سنام كال

      شماره درس

      تعداد واحد

 سه شنبه

  فيزیولوژی عملي  ؟؟ فيزیک عمومي عملي فيزیک عمومي نظری نام درس

  آقای نيکپور  4190046هفته دوم(8خانم خليل پور) خانم خليل پور نام استاد

  آزمایشگاه  4190026هفته اول( 8آمار) 6كالس  نام كالس

  4180002  6خانم شریفيان  كالس  4190046 شماره درس

  5/0  ن 1 –ع 1 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

   فيزیولوژی نظری 1آناتومي  ریاضيات عمومي نام درس

   دكتر نيک منش دكتر سبحاني خانم پاک نام استاد

   8كالس  5كالس  5كالس  نام كالس

   4190007 4190045 4190023 شماره درس

   5/1 5/1+5/0 2 تعداد واحد



(25/5/93)ع/   

 

 .نفر20 تعداد                                                                                    931رادیولوژیدوره كارشناسي رشته                                                                          1-96-95: نيمسال 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته  17الي  15  15الي  13 

 شنبه

 1ارزیابي تصاویر پزشکي   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 روشهای پرتونگاری اختصاصي متون اسالمي

 آقای سروش گروه معارف 30/10-30/12آقای سروش  نام استاد

 942ادغام با رادیولوژی  1كالس  1كالس  ادغام با رادیوتراپي   3كالس   نام كالس

 4190065 4444444 4190013  شماره درس

 2 2 2  تعداد واحد

 یکشنبه

   دوزیمتری پرتوهای یونيزان اصول فيزیکي سيستمهای توموگرافي نام درس

   دكتر قرائتي دكتر چنگيزی نام استاد

   شبانه4 11 كالس نام كالس

   4190025 4190031 شماره درس

   5/0+5/1 2 تعداد واحد

 دوشنبه

   در عرصه روشهای پرتونگار ی اختصاصي كارآموزی  نام درس

   8-15  نام استاد

   بيمارستان  نام كالس

   4190030  شماره درس

   4  تعداد واحد

 سه شنبه

   رادیوبيولوژی ن وویژگيهای مواد كنتراستآشنایي با ساختما نام درس

   دكتر جزایری آقای حجازی نام استاد

   4كالس  4كالس  نام كالس

   4190024 4190066 شماره درس

   2 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

   كارآموزی در عرصه روشهای پرتونگاری اختصاصي نام درس

   8-15 نام استاد

   ارستانبيم نام كالس

   4190030 شماره درس

  4 تعداد واحد
 

  

 احدو 18تعداد واحد:
 متون مانده

 

 

 



(25/5/93)ع/   

 

 

 

 .نفر16 تعداد                                                                            941رادیولوژی  دوره كارشناسي رشته                                                  1-96-95: نيمسال 
 

12-13  12الي  10    10الي  8 ساعت درس ايام هفته   17الي  15  15الي  13 

 شنبه

 2كارآموزی نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 اصطالحات پزشکي در رادیولوژی 2كارآموزی

 دكتر داوری 8-15 8-15 نام استاد

 7كالس  بيمارستان بيمارستان نام كالس

 4190017 4190071 4190071 شماره درس

 1 2 2 تعداد واحد

 یکشنبه

 3آناتومي  2كارآموزی  2كارآموزی  نام درس

 آقای دكتر هدایت پور 8-15 8-15 نام استاد

 10كالس  بيمارستان بيمارستان نام كالس

 4190032 4190071 4190071 شماره درس

 5/1+5/0 2 2 تعداد واحد

 هدوشنب

 زبان عمومي اخالق اسالمي  فيزیک پرتوشناسي تشخيصي نام درس

 مركز زبان گروه معارف  8-11دكتر جزایری نام استاد

 10كالس  4كالس   شبانه نام كالس

 4170065 5555555  4190018 شماره درس

 3 2  3 تعداد واحد

 سه شنبه

  2كارآموزی  2كارآموزی  نام درس

  8-15 8-15 نام استاد

 نام كالس
 بيمارستان

  بيمارستان

   شماره درس

  2 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

  2روشهای پرتونگاری  كاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکي  نام درس

  12.30-15  آقای دكتر رباط جزی خانم پاک  نام استاد

  9كالس  3كالس   نام كالس

  4190069 4190062  شماره درس

  3 1+1  تعداد واحد

 

 واحد 18تعداد واحد:



(25/5/93)ع/   

 
 

 

 نفر 21تعداد.                                                                    942رادیولوژی   رشتهناپيوسته دوره كارشناسي                                                   1-96-95: نيمسال 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس هايام هفت   17الي  15  15الي  13 

 شنبه

 انقالب  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 روشهای پرتونگاری اختصاصي سمينار

 آقای سروش دكتر چنگيزی گروه  نام استاد

 931ادغام با رادیولوژی 1كالس   9كالس   نام كالس

 2338004 2338011 1111111  شماره درس

 2 1 2  تعداد واحد

 یکشنبه

 زبان تخصصي  CTاصول فيزیکي توموگرافي  تاریخ اسالم نام درس

 دكتر داوری  10-5/12دكتر چنگيزی گروه معارف نام استاد

 3كالس   شبانه 93ادغام با فناوری    1كالس  نام كالس

 2338023  2338001 6666666 شماره درس

 2  3 2 واحدتعداد 

 دوشنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 سه شنبه

 تصویربرداری با امواج فراصوتي پزشکي 1ارزیابي تصاویر پزشکي  (دوم هفته 8)امار  نام درس

 15-18دكترجزایری آقای حجازی خانم شریفيان  نام استاد

 5كالس  7كالس  6كالس   كالسنام 

 2338014 2338006 2338021  شماره درس

 3 2 1  تعداد واحد

 شنبهچهار

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 واحد   18تعداد واحد:

 
 

 



(25/5/93)ع/   

 

 

 

 نفر 12 تعداد                                                                 922   رادیوتراپي  دوره كارشناسي رشته                                                  95-96-1: نيمسال 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   17الي  15  15الي  13 

 شنبه

 شه های تصویربرداریارزیابي كلي بهداشت عمومي در بخش پرتودرماني نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

  هفته اول(8) انکولوژی اطفال

  دكتر هاشمي آقای سروش هفته اول(8)  خانم روح الهي نام استاد

  12كالس  93ادغام با رادیولوژی  3كالس  10كالس  نام كالس

  4150061 4150057 4150062 شماره درس

  1 2 1 تعداد واحد

 شنبهیک

  سایرروشهای درماني غيراز پرتودرماني   نام درس

  دكتر عصمتيآقای    نام استاد

  بيمارستان   نام كالس

  4150053   شماره درس

  2   تعداد واحد

 دوشنبه

 ميانقالب اسال كنترل كيفي دستگاههای رادیوتراپي رونددرمان ومراقبتهای الزم در بيماران سرطاني  نام درس

 گروه معارف خانم پاک دكتر لشکری  نام استاد

 12كالس  3كالس  12كالس   نام كالس

 1111111 4150059 4150055  شماره درس

 2 2 2  تعداد واحد

 سه شنبه

 ودختر(دانش خانواده و جمعيت )پسر (اول هفته8)تکنيکهای براكي تراپي   طرح درمان و روشهای نوین پرتودرماني نام درس

 6دختران كالس -پسران تاالر دكتر بابایي  دكتر ندایي نام استاد

 گروه معارف 5كالس   11كالس  نام كالس

 1010200 4150054  4150049 شماره درس

 2 1  1+1 تعداد واحد

 شنبهچهار

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 واحد 17تعداد واحد:

 

 



(25/5/93)ع/   

 


