
(52/2/39)ع/   

 (91+4)تعداد                                                                                 149 رادیولوژی رشتهپيوسته دوره كارشناسي                                                         179: نيمسال   

 

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

 شنبه

 MRIتکنيکها و جنبه های باليني تصویربرداری  اخالق حرفه ای نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 فرهنگ و تمدن 2ارزیابي تصاویر پزشکي 

 گروه معارف آقای سروش  سروش آقای دكتر پارسا نام استاد

 شبانه2 8 4  نام كالس

 7777777 4911119 4911148 4911114  شماره درس

 واحد2 2 2 واحد 9 تعداد واحد

 یکشنبه

   MRIكارآموزی  نام درس

    نام استاد

   بيمارستان نام كالس

   4911118 شماره درس

   واحد عملي 4 تعداد واحد

 دوشنبه

  رادیولوژی تعميرات و نگهداری مقدماتي دستگاه های سمينار مدیریت بيمارستاني و رفتارسازماني نام درس

  جزایریدكتر  دكتر چنگيزی دكتر رحماني نام استاد

  پزشکي 91 1 نام كالس

  4911111 4911191 4911111 شماره درس

  2 واحد عملي9 2 تعداد واحد

 سه شنبه

   MRIكارآموزی  نام درس

    نام استاد

   بيمارستان نام كالس

   4911118 شماره درس

   واحد عملي 4 د واحدتعدا

 شنبه چهار

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

  

 واحد 91تعداد واحد:

 

 



(52/2/39)ع/   

 
 نفر 21                                                                                        179 رادیولوژی دوره كارشناسي رشته                                                                179: نيمسال       

 

 

   واحد 21تعداد واحد:       

 
 

 

 

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

 شنبه

 9اندیشه اسالمي  9آناتومي نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 فيزیولوژی نظری

 دكترنيک منش گروه معارف امآقای دكتر نکون نام استاد

 1 1 1 نام كالس

 4911117 2222222 4911141 شماره درس

 1/9 واحد2 1/9+1/1 تعداد واحد

 یکشنبه

 92.11-91ادبيات  مهارتهای زندگي -آمار  فيزیک عمومي نظری نام درس

 اقای داداشي   خانم بيان -دكتر اعظم  دكتر پاک نام استاد

 شبانه 9 7 شبانه 4 نام كالس

 4911111 9191919-4911121 4911141 شماره درس

 1 9-9 2 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 ریاضيات عمومي   فيزیک عمومي عملي آشنایي با فناوری نوین اطالعات نام درس

 دكتر پاک  دكتر پاک دكتر شاهمرادی استادنام 

 شبانه 1 4و كالس آزمایشگاه شبانه 9 نام كالس

 4911121 4911141 4911192 شماره درس

 2 9 9+9 تعداد واحد

 شنبه چهار

  فيزیولوژی عملي 9زبان پيش  نام درس

  آقای نيکپور  نام استاد

  آزمایشگاه 4 نام كالس

  4981112 4971171 شماره درس

  1/1 2 تعداد واحد



(52/2/39)ع/   

 

 نفر 22                                                                                        119رادیولوژیدوره كارشناسي رشته                                                                        179: نيمسال                 
 

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

 شنبه

 كارآموزی در عرصه روشهای پرتونگاری اختصاصي نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 9 يپزشک ریتصاو يابیارز متون اسالمي

 سروشآقای  گروه معارف 8-91 نام استاد

 1 9 بيمارستان نام كالس

 3001101 4444444 4911111 شماره درس

 2 2 4 تعداد واحد

 یکشنبه

  شنایي با ساختمان و ویژگيهای مواد كنتراستآ 11ادغام با فناوری  دانش خانواده رادیوبيولوژی نام درس

  آقای فرامرزی گروه معارف دكتر جزایری نام استاد

  1 1پسران -شبانه  2دختران  1 نام كالس

  4911111 9191211 4911124 شماره درس

  2 2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

   اصول فيزیکي سيستمهای توموگرافي 11ادغام با مدیریت  تاریخ اسالم نام درس

   دكتر چنگيزی گروه معارف نام استاد

   شبانه 9 شبانه 2 نام كالس

   4911119 1111111 شماره درس

   2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

    روشهای پرتونگاری اختصاصي نام درس

    آقای حجازی نام استاد

    شبانه 1 نام كالس

    4911111 شماره درس

    2 تعداد واحد

 شنبه چهار

   كارآموزی در عرصه روشهای پرتونگاری اختصاصي نام درس

   8-91 نام استاد

   بيمارستان نام كالس

   4911111 شماره درس

   4 تعداد واحد

  

   احدو 21تعداد واحد:              
 
 

 

 



(52/2/39)ع/   

 

 نفر 21                                                                                          119رادیولوژی  دوره كارشناسي رشته                                       179: نيمسال         
 

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

 شنبه

 2كارآموزی  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

   نام استاد

  بيماستان نام كالس

  4911179 شماره درس

  واحد عملي 2 تعداد واحد

 یکشنبه

  فيزیک پرتوشناسي تشخيصي 2یشه اسالمي اند نام درس

  91-92.11دكتر جزایری گروه معارف نام استاد

  1 شبانه 1 نام كالس

  4911198 1111111 شماره درس

  1 واحد 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 92.11-91فيزیک پرتوها 91-92.11زبان عمومي 1آناتومي  نام درس

 دكتر پاک مركز زبان آقای دكتر نکونام نام استاد

 پزشکي 4 7 7 نام كالس

 4911118 4971111 4911112 شماره درس

 واحد1 1 1/9+1/1 تعداد واحد

 سه شنبه

 مراقبت از بيمار در بخش تصویربرداری پزشکي  91-92.11  2روشهای پرتونگاری یولوژیدر راد ياصطالحات پزشک نام درس

  خانم روح الهي آقای حجازی  ه اول(هفت 8)دكتر داوری  نام استاد

 شبانه 2 شبانه 1 شبانه 2 نام كالس

 4911111 4911111 4911197 شماره درس

 9+9 1 9 تعداد واحد

 شنبه چهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 
  واحد 98تعداد واحد:      


