
(25/5/93)ع/   

 پسر 5دختر+ 8تعداد:                                                             971 رادیولوژی رشتهپيوسته دوره كارشناسي                                                                  992: نيمسال                      

12-31  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15الي  13 

 شنبه

 كارآموزی در عرصه سي تي اسکن نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

  دكتر چنگيزی نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4190049  شماره درس

  4 تعداد واحد

 یکشنبه

 هفته اول( 8)اخالق حرفه ایي م ار ایاصول فيزیکي سيستمهای تصویربرداری ا حفاظت در برابر پرتوهای یونيزان نام درس

 دكتر روح الهي دكتر چنگيزی دكتر شيرمردی نام استاد

 4 6 10 نام كالس

 4190034 4190043 4190060 شماره درس

 1 2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 تعميرات و نگهداری مقدماتي دستگاهها تتصویربرداری با امواج ماورا صو تکنيکها و جنبه های باليني توموگرافي سي تي اسکن نام درس

 دكتر دهقاني 10-13  دكتر جزایری دكتر دهقاني نام استاد

 7 7 7 نام كالس

 4190050 4190052 4190055 شماره درس

 5/1+5/0 3 2 تعداد واحد

 سه شنبه

  كارآموزی در عرصه سي تي اسکن نام درس

  گروه نام استاد

  رستانبيما نام كالس

  4190049 شماره درس

  4 تعداد واحد

 شنبهچهار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1سمينار  مدیریت بيمارستاني انقالب اسالمي نام درس

 دكتر چنگيزی دكتر وسکویي گروه نام استاد

  4 بهنام 2 نام كالس

 4190016 4190063 1111111 شماره درس

 1 2 2 تعداد واحد

 2تربیت بدني         واحد 20تعداد واحد:             

 

 

 



(25/5/93)ع/   

 پسر 16دختر+ 19تعداد:                                                                             981 رادیولوژی دوره كارشناسي رشته                                                                           992:نيمسال        

 1تربيت بدني                        واحد20تعداد واحد:         

                                 
 

 

 

 
 

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

 شنبه

 10-12.30  مقطعيآناتومي  كاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکي نام درس

 

 

  آقای سروش دكتر پاک نام استاد

  1 1 نام كالس

  4190054 4190062 شماره درس

  3 1+1 تعداد واحد

 یکشنبه

 بيماری شناسي دوزیمتری پرتوهای یونيزان  نام درس

 دكتر مقيمي آقای دكتر حسيني  نام استاد

 بهنام 1 بهنام 1  نام كالس

 4190011 4190025  شماره درس

 2 5/1+5/0  تعداد واحد

 دوشنبه

  3كارآموزی  نام درس

  دجزایری نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4190042 شماره درس

  2 تعداد واحد

 سه شنبه

 3روشهای پرتونگاری  زبان تخصصي نام درس

 

 زیست سلولي 

 عباسي خانم دكتر  آقای حجازی دكتر داوری نام استاد

 بهنام 1 بهنام 1 بهنام 1 نام كالس

 4190008 4190009 4190053 شماره درس

 2 2 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 4كارآموزی  نام درس

 

 

  د جزایری نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4190033 شماره درس

  2 تعداد واحد



(25/5/93)ع/   

 پسر 12دختر +  13تعداد:                                                          991رادیولوژیدوره كارشناسي رشته                                                                        992: نیمسال                 
 

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

 شنبه

 1كارآموزی  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

  دجزایری نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4190039 شماره درس

  2 تعداد واحد

 یکشنبه

 2زبان پيش  10-30/12افيزیک پرتوه ثبت و نمایش تصاویر  نام درس

 گروه دكتر پاک دكتر جزایری نام استاد

 بهنام 3 بهنام 3 بهنام 3 نام كالس

 121137 4190038 4190036 شماره درس

 2 3 2 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 2آناتومي  اول( هفته 8)بهداشت عمومي    1شهای پرتونگاری رو نام درس

 گروه مهندس عباسي مقدم آقای حجازی نام استاد

 7 7 7 نام كالس

 4190044 4190021 4190037 شماره درس

 واحد 5/0+5/1 1 3 تعداد واحد

 شنبهچهار

 آسيب شناسي اخالق اسالمي  نام درس

 گروه گروه  نام استاد

 7 6  نام كالس

 4190040 5555555  شماره درس

 2 2  تعداد واحد

 1919192واحد   1مجازی  2مهارتهای زندگي    احدو20 تعداد واحد:            
 
 

 

 

 
 



(25/5/93)ع/   

 پسر 9دختر +  13تعداد:                                                                              982 تراپيرادیو دوره كارشناسي رشته                                           992 :نيمسال           
 

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

 شنبه

     نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 یکشنبه

 دانش خانواده دختران مباني انکولوژی ریدوزیمت نام درس

 97گروه معارف ادغام با اتاق عمل  دكتر عقيلي حسينيآقای دكتر  نام استاد

 2 بهنام 4 بهنام 4 نام كالس

 1010200 4150046 4150028 شماره درس

 2 2 1+1 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 12.30-15دستگاههای پرتودرماني   رادیوبيولوژی متون اسالمي نام درس

 غالمي خانم دكتر جزایری خانم دكتر گروه نام استاد

 8 8 8 نام كالس

 4150027 4150043 4444444 شماره درس

 1+2 2 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 12.30-15  زبان عمومي توپوگرافي سطحي و عمقي دانش خانواده پسران نام درس

 گروه ناتوميآگروه  گروه نام استاد

 8 10 6 نام كالس

 121135 4150029 1010200 شماره درس

 3 1+1  2 تعداد واحد

                                                                                                 واحد18 تعداد واحد:        

 


