
(25/5/93)ع/   

 نفر19تعداد...                                                                       931 رادیولوژی رشتهپيوسته دوره كارشناسي                                                  961: نيمسال  

 

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

 شنبه

 MRIكارآموزی  سنام در

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

   نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4190058  شماره درس

  واحد عملي 4 تعداد واحد

 یكشنبه

  MRIكارآموزی  نام درس

   نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4190058 شماره درس

  واحد عملي 4 تعداد واحد

 دوشنبه

 سمينار 2ارزیابي تصاویر پزشكي  مدیریت بيمارستاني نام درس

 دكتر چنگيزی آقای حجازی خانم روح اللهي نام استاد

  6 تاالر نام كالس

 4190016 4190061 4190063 شماره درس

 واحد عملي1 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 حفاظت در برابر پرتوهای یونيزان MRIربرداری تكنيكها و جنبه های باليني تصوی فرهنگ و تمدن نام درس

 دكتر پاک 10.30-12.30  آقای حجازی اقای الهامي نام استاد

 5 8كالس  3 نام كالس

 4190060 4190048 7777777 شماره درس

 2 2 واحد2 تعداد واحد

 شنبه چهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

  

 واحد 15تعداد واحد:

 1تربیت بدني     واحد 1سمینار دکتر چنگیزی 

 واحدی 4کارآموزی 
 



(25/5/93)ع/   

 .نفر30تعداد                                                             961 رادیولوژی دوره كارشناسي رشته                                                    961: نیمسال  

 

 

   واحد 19تعداد واحد:
 
 

 

 

 

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

 شنبه

 آشنایي با فناوری اطالعات 1اندیشه اسالمي  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 ادبيات

 اقای داداشي دكتر شاهمرادی آقای وحيد نام استاد

 9 9 3 نام كالس
 4190035 4190012 2222222 شماره درس

 3 1+1 واحد2 تعداد واحد

 یكشنبه

 ریاضيات عمومي  (دومهفته  8)آمار 1آناتومي نام درس

 خانم پاک خانم شریفيان دكتر نكونام نام استاد

 9 تاالر 12 نام كالس

 4190023 4190026 4190045 شماره درس

 2 واحد 1 5/1+5/0 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    ستادنام ا

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 فيزیولوژی نظری مهارتهای زندگي – فيزیک عمومي عملي فيزیک عمومي نظری نام درس

 دكتر نيک منش مركز مشاوره – پاکخانم  پاکخانم  نام استاد

 9 7كالس  – آزمایشگاه 9كالس  نام كالس

 4190007 1919191-4190046 4190046 شماره درس

 5/1 1-1 2 تعداد واحد

 شنبه چهار

  فيزیولوژی عملي 1زبان پيش  نام درس

  آقای نيكپور خان رش بر نام استاد

  آزمایشگاه 5كالس  نام كالس

  4180002 4170076 شماره درس

  5/0 2 تعداد واحد



(25/5/93)ع/   

 .نفر14 تعداد                                                                                    941رادیولوژیدوره كارشناسي رشته                                                                          961: نیمسال 
 

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

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 1 يپزشك ریتصاو يابیارز روشهای پرتونگاری اختصاصي

 آقای سروش آقای سروش   نام استاد

 بيمارستان بيمارستان   نام كالس

 4190013 4190065   شماره درس

 2 2   تعداد واحد

 یكشنبه

   وزیمتری پرتوهای یونيزاند رادیوبيولوژی نام درس

   ميرزاجانيدكترخانم  دكتر جزایری نام استاد

   10 10 نام كالس

   4190025 4190024 شماره درس

   5/0+5/1 2 تعداد واحد

 دوشنبه

  94م با مدیریتادغا متون اسالمي اصول فيزیكي سيستمهای توموگرافي اشنایي با ساختمان و ویژگيهای مواد كنتراست نام درس

  آقای نورمحمدی دكتر چنگيزی آقای حجازی نام استاد

  3 9 9 نام كالس

  4444444 4190031 4190066 شماره درس

  واحد 2 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

   كارآموزی در عرصه روشهای پرتونگاری اختصاصي نام درس

   8-15 نام استاد

   بيمارستان نام كالس

   4190030 شماره درس

   4 تعداد واحد

 شنبه چهار

   كارآموزی در عرصه روشهای پرتونگاری اختصاصي نام درس

   8-15 نام استاد

   بيمارستان نام كالس

   4190030 شماره درس

  4 تعداد واحد
 

  

   احدو 18تعداد واحد:
 
 

 

 

 

 



(25/5/93)ع/   

 

 .نفر23 تعداد                                                                            951رادیولوژی  دوره كارشناسي رشته                                       961: نیمسال 
 

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

 شنبه

 2كارآموزی  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

   ستادنام ا

  بيماستان نام كالس

  4190071 شماره درس

  واحد عملي 2 تعداد واحد

 یكشنبه

  2اندیشه اسالمي  اخالق اسالمي نام درس

  آقای انصاری نيا اقای احمدی نام استاد

  8 شبانه4 نام كالس

  3333333 5555555 شماره درس

  واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 دوشنبه

  10.30-13زبان عمومي فيزیک پرتوشناسي تشخيصي نام درس

  مركز زبان 8-10.30دكتر جزایری نام استاد

  10 10 نام كالس

  4170065 4190018 شماره درس

  3 3 تعداد واحد

 سه شنبه

8-10.30 2روشهای پرتونگاری نام درس  3آناتومي  10.30-12.30یولوژیدر راد ياصطالحات پزشك   

 دكتر هدایت پور دكتر داوری   آقای حجازی  نام استاد

 6 هفته اول(8)شبانه 3 8 نام كالس

 4190032 4190017 4190069 شماره درس

 5/1+5/0 1 3 تعداد واحد

 شنبه چهار

  2آناتومي  مراقبت از بيمار در بخش تصویربرداری پزشكي نام درس

  دكتر نكونام خانم روح اللهي نام استاد

  4 تاالر نام كالس

  4190044 4190056 شماره درس

  1.5+0.5 1+1 تعداد واحد

 

 2کاراموزی   واحد 20تعداد واحد:

 
 

 



(25/5/93)ع/   

 نفر 21تعداد.                                                                    942رادیولوژی   رشتهناپيوسته دوره كارشناسي                                                   961: نیمسال 
 

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

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

  

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 یكشنبه

     نام درس

     ستادنام ا

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 دوشنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 سه شنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

   1  تعداد واحد

 شنبه چهار

     درسنام 

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 واحد12تعداد واحد:

 فقط کارآموزی
 

 

 

 

 



(25/5/93)ع/   

 نفر 12 تعداد                                                                 922   رادیوتراپي  دوره كارشناسي رشته                                                  961: نیمسال 
 

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

 شنبه

   نام درس

 

  

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 یكشنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 دوشنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 سه شنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 شنبه چهار

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

  12تعداد واحد:

 واحد 12فقط کارآموزی 

 
 


