
(52/2/39)ع/   

 (11+4)تعداد                                                                                 241 رادیولوژی رشتهپيوسته دوره كارشناسي                                                         279:نيمسال   

 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   05الي  01 

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس

     شماره درس

    تعداد واحد

 یكشنبه

 9سمينار 8-17  كارآموزی در عرصه سونوگرافي نام درس

 گروه  نام استاد

  بيمارستان نام كالس

 4121147 4121117 شماره درس

 1 4 تعداد واحد

 دوشنبه

 تضمين و كنترل كيفي روشهای تصویربرداری 11-01/19تصویربرداری با امواج ماوراء صوتي اسالميانقالب  نام درس

 19.01-11   دكتر چنگيزی (211)ادغام با دكتر جزایری گروه معارف نام استاد

 بهنام 9 1 1 نام كالس

 4121114 4121119 1111111 شماره درس

 ن9ع+1 0 9 تعداد واحد

 سه شنبه

   م درسنا

   نام استاد

   نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

 پنجشنبه

  كارآموزی در عرصه سونوگرافي نام درس

   نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4121117 شماره درس

  4 تعداد واحد

 1تربیت بدني  

 واحد 14تعداد واحد:

 

 

 



(52/2/39)ع/   

 نفر 90                                                                                        211 رادیولوژی دوره كارشناسي رشته                                                                279: نیمسال       

 1تربیت بدني 

 

   واحد 91تعداد واحد:       

 
 

 
 

 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   05الي  01 

 شنبه

 آموزی در عرصه سي تي اسكنكار نام درس

 

 

   نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4121142 شماره درس

  4 تعداد واحد

 یكشنبه

 انقالب اسالمي اصول فيزیكي سيستمهای تصویربرداری ام ار ای هفته اول( 8) اخالق حرفه ایي نام درس

 21ارف ادغام با اتاق عمل مع گروه 11-10   دكتر چنگيزی دكتر پارسا نام استاد

 1 9 گروه اخالق پزشكي نام كالس

 1111111 4121140 4121104 شماره درس

 9 9 1 تعداد واحد

 دوشنبه

 1سمينار  11-19.01 تصویربرداری با امواج ماوراء صوت حفاظت در برابر پرتوهای یونيزان نام درس

 گروه (241)ادغام با دكتر جزایری شيرمردی  دكتر نام استاد

  1 0 نام كالس

 4121111 4121119 4121111 شماره درس

 1 0 9 تعداد واحد

 سه شنبه

 مدیریت بيمارستاني و رفتار سازماني تكنيكها و جنبه های باليني توموگرافي سي تي اسكن  نام درس

 دكتر رحماني آقای حجازی  نام استاد

 1 1  نام كالس

 4121110 4121111  شماره درس

 9 9  تعداد واحد

 شنبهپنج

  كارآموزی در عرصه سي تي اسكن نام درس

   نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4121142 شماره درس

  4 تعداد واحد



(52/2/39)ع/   

 نفر 99                                                                                        211رادیولوژیدوره كارشناسي رشته                                                                        279: نیمسال                 
 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   05الي  01 

 شنبه

 ي سلوليزیست شناس  نام درس

 

 01/19-11آناتومي مقطعي

 آقای سروش دكتر عباسي  نام استاد

 بهنام 4 بهنام 0  نام كالس

 4121114 4121118  شماره درس

 0 9  تعداد واحد

 یكشنبه

  كاربرد رایانه در تصویربرداری پزشكي  دوزیمتری پرتوهای یونيزان نام درس

  دكتر پاک دكتر فيروزی نام استاد

  سایت روزانه بهنام 9 نام كالس

  4121119 4121191 شماره درس

  1+1 1/1+1/1 تعداد واحد

 دوشنبه

  0كارآموزی نام درس

   نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4121149 شماره درس

  9 تعداد واحد

 سه شنبه

 يبيماری شناس زبان تخصصي 0روشهای پرتونگاری  نام درس

 رحيم نيادكتر  دكتر داوری آقای حجازی نام استاد

 1 1 1 نام كالس

 4121111 4121110 4121112 شماره درس

 9 9 9 تعداد واحد

 شنبهپنج

  4كارآموزی  نام درس

   نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4121100 شماره درس

   تعداد واحد

 0تربیت بدني  

   احدو 91تعداد واحد:              
 

 

 
 

 



(52/2/39)ع/   

 

 نفر 99                                                                                          271رادیولوژی  دوره كارشناسي رشته                                       279: نیمسال         
 

01-01  01الي  01    01الي  8 ساعت درس ايام هفته   05الي  01 

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 یكشنبه

 9زبان پيش  اخالق اسالمي  نام درس

 مركز زبان گروه معارف  نام استاد

 8 بهنام 4  نام كالس

 4171171 1111111  شماره درس

 9 9  تعداد واحد

 دوشنبه

 آسيب شناسي 11-19.01فيزیک پرتوها   ثبت و نمایش تصاویر در پزشكي نام درس

 دكتر صفائي دكتر پاک دكتر جزایری نام استاد

 1 2 4 نام كالس

 4121141 4121108 4121101 شماره درس

 9 0 9 تعداد واحد

 سه شنبه

يبهداشت عموم  -9يزندگ یمهارتها 9آناتومي  نام درس  1روشهای پرتونگاری  

 01/19-11آقای حجازی عباسي مقدم مهندس-خانم بيان دكتر نكونام نام استاد

 7 7 7 نام كالس

 4121107 4121191 4121144 شماره درس

 0 1 - 1 1/1+1/1 تعداد واحد

 شنبهپنج

1كارآموزی  نام درس   

   نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4121102 سشماره در

  9 تعداد واحد

 
  واحد 12تعداد واحد      


