
(52/2/39)ع/   

 ...نفر7+99تعداد..                                                                              239رادیولوژی رشتهپيوسته دوره كارشناسي                                                    269: نيمسال 

 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 كارآموزی در عرصه سونوگرافي پزشکي نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 9سمينار

 دكتر چنگيزی گروه نام استاد

 ---- بيمارستان نام كالس

 7929977 7929917  شماره درس

 عملي9 7 تعداد واحد

 یکشنبه

  تضمين كيفي و كنترل كيفي روشهای تصویربرداری  نام درس

  99-93دكتر چنگيزی  ام استادن

  شبانه 3  نام كالس

  7929997  شماره درس

  9+9  تعداد واحد

 دوشنبه

 27انقالب اسالمي با هوشبری  تصویربرداری با امواج ماورائ صوتي در پزشکي  نام درس

 آقای احمدی 99-1/99دكتر جزایری  نام استاد

 3 شبانه 9  نام كالس

 9999999 7929919  درسشماره 

 9 3  تعداد واحد

 سه شنبه

  كارآموزی در عرصه سونوگرافي پزشکي نام درس

  گروه نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  7929917 شماره درس

  7 تعداد واحد

 شنبه چهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 1تربیت بدني            

 واحد01تعداد واحد:            
 

 



(52/2/39)ع/   

 نفر (2+91)تعداد                                                                              269 رادیولوژی دوره كارشناسي رشته                                                    269: نیمسال         
 

 

                           

 

 

 

 واحد11
 
 

 واحد 99تعداد واحد : 

 

 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 یکشنبه

 هفته دوم( 1) ادغام 269و279بهداشت عمومي  99-99.39فيزیک پرتوها   9 دانشگاهي زبان پيش نام درس

 عباسي مقدم مهندس  خانم دكتر پاک مركز زبان نام استاد

 6 شبانه 7 شبانه 3 نام كالس

 7929999 7929931 7979971 شماره درس

 واحد9 واحد 3 9 تعداد واحد

 دوشنبه

 9آناتومي  آسيب شناسي ثبت و نمایش تصاویر در پزشکي نام درس

 دكتر نکونام معصومه صفایي دكتر دكتر جزایری نام استاد

 شبانه 7 شبانه 7 شبانه 9 نام كالس

 7929936 7929979 7929936 شماره درس

 1/9+1/9 9 9 تعداد واحد

 سه شنبه

 اخالق اسالمي 9روشهای پرتونگاری  9مهارتهای زندگي نام درس

 یيآقای كسا 99-99.39آقای حجازی  هفته اول( 1) خانم بيان نام استاد

 1 شبانه 9 7 نام كالس

  7929937 9292929 شماره درس

 9 3 واحد9 تعداد واحد

 شنبه چهار

  (1-99) 9كارآموزی  نام درس

  دكتر جزایری نام استاد

  بيمارستان نام كالس

   شماره درس

  9 تعداد واحد



(52/2/39)ع/   

 نفر(7+99) تعداد                                                          279رادیولوژیدوره كارشناسي رشته                                                                          269: نیمسال                         
 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 كارآموزی در عرصه سيتي اسکن نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 و دختران( دانش خانواده و جمعيت )پسران

 27ادغام با علوم گروه معارف  گروه نام استاد

 3-شبانه9 بيمارستان نام كالس

 ناوندخانم مي-آقای وحيد9999999 7929972 شماره درس

 9 7 تعداد واحد

 یکشنبه

 هفته دوم( 1) ادغام 269و 279بهداشت عمومي  كارآموزی در عرصه سيتي اسکن نام درس

 عباسي مقدم  گروه نام استاد

 6 بيمارستان نام كالس

 7929999 7929972 شماره درس

 واحد9 7 تعداد واحد

 دوشنبه

 حفاظت در برابر پرتوهای یونيزان MRIربرداریاصول فيزیکي سيستمهای تصوی  نام درس

 دكتر پاک دكتر چنگيزی   نام استاد

 شبانه 9 شبانه 3  نام كالس

 7929969 7929973  شماره درس

 9 9  تعداد واحد

 سه شنبه

 (CTتکنيکها و جنبه های باليني توموگرافي) 26ادغام با علوم تاریخ اسالم  نام درس

 آقای حجازی آقای مطهری  نام استاد

 شبانه 9 3  نام كالس

 7929911 6666666  شماره درس

 9 9  تعداد واحد

 شنبه چهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

  

 احدو 01تعداد واحد:             
 

 

 

 



(52/2/39)ع/   

 

 نفر(8+96( تعداد                                                    219رادیولوژی دوره كارشناسي رشته                                                  269 :نیمسال                          
 

01-01  01الي  01    01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 3كارآموزی  نام درس

ار 
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

از
مـ

نـ
و 

 

 93-39/91آناتومي مقطعي  

 آقای سروش دكتر جزایری نام استاد

 تاالر مركز تصویربرداری بيمارستان امام خميني بيمارستان نام كالس

 7929917 7929979 شماره درس

 3 9 تعداد واحد

 یکشنبه

   كاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکي نام درس

   دكترپاک نام استاد

   سایت نام كالس

   7929969 شماره درس

   9+9 تعداد واحد

 دوشنبه

 زیست شناسي  بيماری شناسي نام درس

 

 

  دكتر عباسي دكتر عطوف نام استاد

  شبانه 9 شبانه 9 نام كالس

  7929991 7929999 شماره درس

  9 9 تعداد واحد

 سه شنبه

 دوزیمتری پرتوهای یونيزان 99.39-99.39  زبان تخصصي  3روشهای پرتونگاری  نام درس

 خانم دكتر ميرزاجاني   دكتر داوری آقای حجازی نام استاد

 7 شبانه 7 شبانه 9 نام كالس

 7929991 7929913 7929992 شماره درس

 1/9+1/9 9 9 تعداد واحد

 شنبه چهار

  7كارآموزی  نام درس

  گروه نام استاد

  بيمارستان م كالسنا

  7929933 شماره درس

  9 تعداد واحد

 (8888888)0تربیت بدني               

 واحد 11تعداد واحد:              


