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

 شنبه

 كارآموزی در عرصه سي تي اسکن نام درس
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  گروه ادنام است

  بيمارستان نام كالس

  1199919  شماره درس

  4 تعداد واحد

 یکشنبه

 1سمينار  تصویربرداری با امواج ماورا صوت  نام درس

 دكتر چنگيزی 19-12.29  دكتر جزایری  نام استاد

 1اسفند كالس 18-11-1و  بهمن22مشاوره در  2  نام كالس

 1199916 1199912  شماره درس

 1 2  تعداد واحد

 دوشنبه

 تعميرات و نگهداری مقدماتي دستگاهها اصول فيزیکي سيستمهای تصویربرداری ام ار ای تکنيکها و جنبه های باليني توموگرافي سي تي اسکن نام درس

 دكتر دهقاني دكتر چنگيزی دكتر دهقاني نام استاد

 1 2ط سالن كنفرانس 2 نام كالس

 1199919 1199912 1199911 شماره درس

 1/1+1/9 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

  كارآموزی در عرصه سي تي اسکن نام درس

  گروه نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  1199919 شماره درس

  1 تعداد واحد

 شنبهچهار

 اول( هفته 8)اخالق حرفه ایي مدیریت بيمارستاني انقالب اسالمي نام درس

 دكتر روح الهي وسکویيدكتر  گروه نام استاد

 1 9 كتابخانه پزشکي 2كالس  نام كالس

 1199921 1199962 1111111 شماره درس

 1 2 2 تعداد واحد

  

 

 1تربیت بدني 

 واحد 11تعداد واحد:
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 1تربيت بدني                        واحد29تعداد واحد:        

                                 
 
 

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

 شنبه

 19-12.29  آناتومي مقطعي زبان تخصصي نام درس

 

 

  روشآقای س دكتر داوری نام استاد

  1 1 نام كالس

  1199911 1199912 شماره درس

  2 2 تعداد واحد

 یکشنبه

 2روشهای پرتونگاری  بيماری شناسي كاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکي نام درس

 دكتر دهقاني دكتر مقيمي دكتر پاک نام استاد

 6 مراد سایت  –مراد  نام كالس

 1199999 1199911 1199962 شماره درس

 2 2 1+1 تعداد واحد

 دوشنبه

  1كارآموزی  نام درس

  گروه نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  1199922 شماره درس

  2 تعداد واحد

 سه شنبه

 زیست شناسي سلولي  نام درس
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 دوزیمتری پرتوهای یونيزان

 خانم عروجي تر عباسيدك  نام استاد

 8 بهنام 1  نام كالس

 1199921 1199998  شماره درس

 1/1+1/9 2  تعداد واحد

 شنبهچهار

 2كارآموزی  نام درس

 

 

  گروه نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  1199912 شماره درس

  2 تعداد واحد
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01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 1كارآموزی  نام درس
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 1آناتومي 

 گروه گروه نام استاد

 2 بيمارستان نام كالس

 1199911 1199929 شماره درس

 واحد 2 2 تعداد واحد

 یکشنبه

 2زبان پيش  19-29/12فيزیک پرتوها ثبت و نمایش تصاویر  نام درس

 گروه دكتر پاک دكتر جزایری نام استاد

 1 1 1 نام كالس

 1129921 1199928 1199926 شماره درس

 2 2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 هفته دوم( 8)بهداشت عمومي 19-12.29   1روشهای پرتونگاری  سيآسيب شنا نام درس

 مهندس عباسي مقدم آقای حجازی دكتر طاهره یوسفي نام استاد

 1 1 1 نام كالس

 1199921 1199922 1199919 شماره درس

 1 2 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

  اخالق اسالمي 2آناتومي  نام درس

  هگرو گروه نام استاد

  2 مراد نام كالس

  1111111 1199911 شماره درس

  2 1/1+1/9 تعداد واحد

  

 1919192واحد   1مجازی  2مهارتهای زندگي    احدو29 تعداد واحد:              
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01-01  01الي  01    01الي  8 ساعت درس ايام هفته  01-01 

 شنبه

   01الي  01   19-29/12فيزیک تشعشع 1زبان پيش  نام درس

  دكترپاک گروه نام استاد

  2 2 نام كالس

  1119918 1119969 شماره درس

  2 2 تعداد واحد

 یکشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 دوشنبه

 12.29-11ادبيات فارسي   فيزیولوژی نظری ریاضيات نام درس

 دكتر داداشي دكتر رخشان آقای واعظ زاده نام استاد

 8 2 1 نام كالس

 1119992 1119922 1119911 شماره درس

 2 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبهچهار

 12.29-11  آناتومي سيستمهای بدن 96ادغام با فناوری  1اندیشه  فيزیولوژی عملي نام درس

 گروه گروه قای نيکپور+خانم درگاهيا نام استاد

 9 1  نام كالس

 1119912 2222222 1119921 شماره درس

 2+1 2 1 تعداد واحد

 1تربيت بدني                                                                                                 واحد19 تعداد واحد:      

 


