
              

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 1400-14001 دومبرنامه امتحانات نیمسال 
 دومترم  – 1400 مهرورودی  -کارشناسی پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

 B+B1کالس  8 دکتر احدی 2آناتومی  11/04/1401        شنبه  

     12/04/1401     یکشنبه

     13/04/1401دوشنبه    

     14/04/1401شنبه    سه

 B+B1کالس  10 دکتر هرمزی فیزیک پرتوها 15/04/1401چهارشنبه

 A1+A2 کالس 30/11 دکتر مازیار ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی 18/04/1401شنبه         

     19/04/1401یکشنبه     

 B3+ B2کالس  10 دکتر چراغی 1روشهای پرتونگاری  20/04/1401دوشنبه    

     21/04/1401شنبه    سه

 A1+A2 کالس 8 دکتر برزگر زبان انگلیسی عمومی 22/04/1401چهارشنبه

 مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری 25/04/1401شنبه         

 دکتر مازیار

 بهنامدکتر 

 دکتر ملکیان

 B3+ B2کالس  30/11

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی                     

 

  



              

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 

 1400-14001 دومبرنامه امتحانات نیمسال 
 مچهارترم  – 1399 مهرورودی  -کارشناسی پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

 B3+ B2کالس  8 زادهدکتر جان زیست شناسی سلولی 11/04/1401شنبه          

     12/04/1401یکشنبه     

     13/04/1401دوشنبه    

     14/04/1401شنبه    سه

 B1+ Bکالس  8 دکتر چراغی 3روشهای پرتونگاری  15/04/1401چهارشنبه

 18/04/1401شنبه         
اصول فیزیکی سیستمهای توموگرافی 

 سی تی اسکن
 C1+C2 کالس 8 دکتر هرمزی

     19/04/1401یکشنبه     

 سالن آذریان و سلطانی 10 دکتر جامعی آناتومی مقطعی 20/04/1401دوشنبه    

     21/04/1401شنبه    سه

 B3+ B2کالس  8 زادهدکتر احسان زبان تخصصی 22/04/1401چهارشنبه

 A1+A2 کالس 30/11 دکتر ابوطالب بیماری شناسی 22/04/1401چهارشنبه

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی              

  



              

 

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 1400-14001 دومبرنامه امتحانات نیمسال 
 ششمترم  – 1398 مهرورودی  -کارشناسی پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

 C1+C2 کالس 30/11 دکتر هرمزی تصویربرداری با امواج ماوراء صوتی در پزشکی 11/04/1401شنبه          

     12/04/1401یکشنبه     

     13/04/1401دوشنبه    

     14/04/1401شنبه    سه

 B3+ B2کالس  30/11 آقای شعبانی MRI تکنیکها و جنبه های بالینی تصویربرداری 15/04/1401چهارشنبه

 B3+ B2کالس  30/11 آقای هدایتی انقالب اسالمی ایران 18/04/1401شنبه         

     19/04/1401یکشنبه     

     20/04/1401دوشنبه    

 B3+ B2 کالس 30/11 دکتر احدی 1ارزیابی تصاویر پزشکی  21/04/1401شنبه    سه

 B1+ Bکالس  10 ـ 1تربیت بدنی  22/04/1401چهارشنبه

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی              

 

 
 

 

  

 



              

شتی ردمانی اریاندااگشنه علوم زپشکی و خدمات   بهدا

 1400-14001 دومبرنامه امتحانات نیمسال 
 تمشهترم  – 1397 مهرورودی  -کارشناسی پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

 B1+ Bکالس  10 دکتر امین ادبیات فارسی 11/04/1401شنبه          

     12/04/1401یکشنبه     

     13/04/1401دوشنبه    

     14/04/1401شنبه    سه

 C1+C2 کالس 30/11 آقای ستوده تفسیر موضوعی قرآن 15/04/1401چهارشنبه

 18/04/1401شنبه         
تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاههای 

 رادیولوژی
 B1+ Bکالس  30/11 دکتر مازیار

     19/04/1401یکشنبه     

     20/04/1401دوشنبه    

 21/04/1401شنبه    سه
تضمین کیفی و کنترل کیفی روشهای 

 تصویربرداری پزشکی
 B1+ Bکالس  30/11 دکتر پایدار

     22/04/1401چهارشنبه

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی       

  



              

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 

 1400-14001 دومبرنامه امتحانات نیمسال 
 اولترم  – 1400 بهمنورودی  -پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی ناکارشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

 C1+C2 کالس 10 دکتر حسینی ریاضیات پایه 11/04/1401شنبه          

     12/04/1401یکشنبه     

     13/04/1401دوشنبه    

     14/04/1401شنبه    سه

 B1+ Bکالس  30/11 آقای هاشمی تاریخ اسالم 15/04/1401چهارشنبه

 C1+C2 کالس 30/11 ریزدکتر نشاسته رادیوبیولوژی و حفاظت 18/04/1401شنبه         

     19/04/1401یکشنبه     

 B1+ Bکالس  10 ابوطالبدکتر  بیماری شناسی 20/04/1401دوشنبه    

 سالن آذریان 30/11 آقای ستوده 2اندیشه اسالمی  20/04/1401دوشنبه    

     21/04/1401شنبه    سه

 B1+ Bکالس  30/11 دکتر پایدار دزیمتری پرتوهای یونیزان 22/04/1401چهارشنبه

 C1+C2 کالس 8 دکتر چراغی فیزیک پرتوشناسی تشخیصی 25/04/1401شنبه         

 آشنایی با فناوری اطالعات 26/04/1401یکشنبه    
 مهندس خضری

 مهندس ندرلو
 A1+A2کالس  8

     27/04/1401دوشنبه    

 B3+ B2 کالس 8 دکتر احدی آناتومی مقطعی 28/04/1401شنبه   سه

     29/04/1401چهارشنبه

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی                            

  



              

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 

 1400-14001 دومبرنامه امتحانات نیمسال 
 مسوترم  – 1399 بهمنورودی  -پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی ناکارشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

 B1+ Bکالس  30/11 خانم مصباحی مهارتهای زندگی 11/04/1401شنبه          

     12/04/1401یکشنبه     

     13/04/1401دوشنبه    

     14/04/1401شنبه    سه

 C1+C2 کالس 10 آقای کاظمی تاریخ اسالم 15/04/1401چهارشنبه

 18/04/1401شنبه         
تکنیکها و جنبه های اصول فیزیکی، 

 MRI بالینی تصویربرداری
 B1+ Bکالس  8 آقای شعبانی

     19/04/1401یکشنبه     

 سالن سلطانی 30/11 دکتر قنبری مدیریت بیمارستانی 20/04/1401دوشنبه    

     21/04/1401شنبه    سه

 B3+ B2 کالس 10 آقای ستوده متون اسالمی 22/04/1401چهارشنبه

 B1+ Bکالس  8 دکتر پایدار کاربرد رایانه در تصویربرداری 25/04/1401شنبه         

 C1+C2 کالس 30/11 دکتر احدی 2ارزیابی تصاویر پزشکی  25/04/1401شنبه         

     26/04/1401یکشنبه    

     27/04/1401دوشنبه    

     28/04/1401شنبه   سه

     29/04/1401چهارشنبه

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی

 

  



              

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 

 1400-14001 دومبرنامه امتحانات نیمسال 
 دومترم  – 1400مهر ورودی  - رادیوبیولوژیرشته  ارشدکارشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

     11/04/1401شنبه          

 سالن سلطانی 10 دکتر پایدار کاربردهای غیرپزشکی پرتوها 12/04/1401یکشنبه     

     13/04/1401دوشنبه    

 سالن سلطانی 10 دکتر برزگر زیست شناسی سرطان 14/04/1401شنبه    سه

     15/04/1401چهارشنبه

 B4 کالس 8 دکتر ذکری ژنتیک 18/04/1401شنبه         

     19/04/1401یکشنبه     

 روشهای کشت سلولی 20/04/1401دوشنبه    
 زادهدکتر جان

 دکتر موسوی
 B5کالس  8

 کار با حیوانات آزمایشگاهی 21/04/1401شنبه    سه
 زادهدکتر جا

 دکتر نصیرنژاد
 B4 کالس 10

     22/04/1401چهارشنبه

     25/04/1401شنبه         

 B2کالس  10 دکتر چراغی مبانی رادیوبیولوژی بالینی 26/04/1401یکشنبه    

     27/04/1401دوشنبه    

 اصول فیزیکی دستگاههای آزمایشگاهی 28/04/1401شنبه   سه
 دکتر پایدار

 دکتر هرمزی
 B1کالس  10

     29/04/1401چهارشنبه

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی                                   


