
ایراندانشگاه علوم پزشكي   

 دانشكده پيراپزشكي

 

 

        تکنولوژی پرتوشناسیرشته:          1400-1401 :سال تحصیلي            دوم    :واحدهای نیمساللیست 

  دوم ترم:                  1400مهر  ورودی :                کارشناسی پیوسته مقطع:

 

 

 اولهفته  8پزشکی در رادیولوژی  اصطالحات*

ف
دی

ر
 

وه شماره درس
گر

 

 نام درس
مدرس یا  تعدادواحد

 مدرسين
 تاریخ امتحان پيش نياز

 كل عملي نظري

 - - دکتر هرمزی 1 - 1 اصصالحات پزشکی در رادیولوژی* 775 4190017 1

 11/4/1401    شنبه    - دکتر احدی 2 0.5 1.5 2آناتومی  775 4190044 2

 2 1 1 مراقبت از بیماردر بخش تصویربرداری 775 4190056 3

 دکتر مازیار

 دکتر بهنام

 ملکیاندکتر 

 13/4/1401دوشنبه     فیزیولوژی

 15/4/1401چهارشنبه   - دکتر هرمزی 3 - 3 فیزیک پرتوها 775 4190038 4

 18/4/1401شنبه         دکتر مازیار 2 - 2 ثبت ونمایش تصاویر در پزشکی 775 4190036 5

 20/4/1401دوشنبه     1آناتومی دکتر چراغی 3 - 3 1روشهای پرتونگاری  775 4190037 6

 22/4/1401چهارشنبه   زبان پیش دکتر برزگر 3 - 3 عمومی انگلیسی زبان 775 4190028 7

 - - گروه 2 2 - 1کارآموزی 778 4190039 8

 

 

 

 

 

 

 
  18 3.5 14.5 تعداد کل واحدها 

 

 

 

 

  

 ساعت

 ایام هفته 

 عصر صبح

 16ـ  17 15ـ  16 14ـ  15 13-14 12-13 11ـ 12 10ـ  11 9ـ  10 8ـ 9

     شنبه

 یك شنبه

 1روشهای پرتونگاری 

 C1کالس 

 نمایش تصاویر در پزشکی ثبت و

 C1کالس 

اصصالحات پزشکی در *

 رادیولوژی

 C1کالس  هفته اول 8
  

    1کارآموزی دوشنبه

 سه شنبه
 2 آناتومی

 C1کالس 

 فیزیک پرتوها

 C1کالس 
    

 چهارشنبه
 بیماردر بخش تصویربرداریمراقبت از 

 B2کالس 

 عمومی انگلیسی زبان

 C1کالس 
    



ایراندانشگاه علوم پزشكي   

 دانشكده پيراپزشكي

 

        تکنولوژی پرتوشناسیرشته:          1400-1401 :سال تحصیليدوم                واحدهای نیمسال:لیست 

 مچهار ترم:                 1399مهر  ورودی :                کارشناسی پیوسته مقطع:
 

 

 

 

 

اولهفته  8*اخالق حرفه ای   

ف
دی

ر
 

وه شماره درس
گر

 

 نام درس
 تعدادواحد

 تاریخ امتحان پيش نياز مدرس یا مدرسين

 كل عملي نظري

  - دکتر فروزنده 1 - 1 اخالق حرفه ای* 775 4190034 1

 11/4/1401شنبه           - دکتر جانزاده 2 - 2 ی سلولیزیست شناس 775 4190008 2

 دکتر ابوطالب 2 - 2 بیماری شناسی 775 4190011 3
آسیب شناسی 

 عمومی
 13/4/1401دوشنبه       

 15/4/1401چهارشنبه     3آناتومی  دکتر چراغی 2 - 2 3روشهای پرتونگاری  775 4190009 4

5 4190031 775 
اصول فیزیکی سیستمهای 

 توموگرافی )سی تی اسکن(
 هرمزیدکتر  2 - 2

فیزیک 

پرتوشناسی 

 تشخیصی

 18/4/1401شنبه       

 دکتر جامعی 3 - 3 آناتومی مقطعی 775 4190054 6
آناتومی 

 3و2و1
 20/4/1401دوشنبه     

 22/4/1401چهارشنبه   زبان عمومی دکتر احسان زاده 2 - 2 زبان اختصاصی 775 4190053 7

 - - گروه 2 2 - 3کارآموزی 778 4190042 8

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  16 2 14 تعداد کل واحدها 

 

 

 

 

 

 

  

 ساعت 

 ایام هفته

 عصر صبح

 16ـ  17 15ـ  16 14ـ  15 13-14 12-13 11ـ 12 10ـ  11 9ـ  10 8ـ 9

       شنبه

    3کارآموزی یك شنبه

 دوشنبه

 3روشهای پرتونگاری 

 B3   کالس
 

 بیماری شناسی

 C1کالس 

 *اخالق حرفه ای

 سالن آذریان هفته اول 8
  

 سه شنبه

اصول فیزیکی سیستمهای 

 توموگرافی )سی تی اسکن(

 سالن آذریان

 ی سلولیزیست شناس

 سالن آذریان
    

 چهار شنبه

 آناتومی مقطعی

 سالن آذریان

 زبان اختصاصی

 B2کالس 
   



ایراندانشگاه علوم پزشكي   

 دانشكده پيراپزشكي

 

        تکنولوژی پرتوشناسیرشته:          1400-1401 :سال تحصیليدوم                واحدهای نیمسال:لیست 

  مشش ترم:                 1398مهر  ورودی :                کارشناسی پیوسته مقطع:

 

 ساعت

 ایام هفته 

 عصر صبح

 16ـ  17 15ـ  16 14ـ  15 13-14 12-13 11ـ 12 10ـ  11 9ـ  10 8ـ 9

     روشهای پرتونگاری اختصاصی 3کارآموزی در عرصه  شنبه

 یك شنبه

تکنیکها وجنبه های بالینی 

 MRI تصویربرداری

 سالن سلطانی

  
 اسالمیانقالب 

 سالن سلطانی
 )برادران(1تربیت بدنی

 دوشنبه

 تصویربرداری با امواج ماوراء صوتی در پزشکی
 C1  کالس

 1ارزیابی تصاویرپزشکی 

 سالن سلطانی
  )خواهران(1تربیت بدنی

 سه شنبه
سی تی اسکن 1کارآموزی در عرصه   روشهای پرتونگاری اختصاصی 3کارآموزی در عرصه  

    سی تی اسکن 1کارآموزی در عرصه  چهارشنبه

ف
دی

ر
 

شماره 

وه درس
گر

 

 نام درس
مدرس یا  تعدادواحد

 مدرسين
 تاریخ امتحان پيش نياز

 كل عملي نظري

1 8888888 

775 

677  
 )خواهران(1تربیت بدنی

 - - خانم بشری 1 1 -

 )برادران(1تربیت بدنی 777

2 4190052 775 
تصویربرداری با امواج ماوراء 

 صوتی در پزشکی
 11/4/1401شنبه      - دکتر هرمزی 3 - 3

3 4190048 775 
بالینی تکنیکها وجنبه های 

 MRI تصویربرداری
 آقای شعبانی 2 - 2

 آناتومی مقطعی

 MRIاصول فیزیکی 
  15/4/1401چهارشنبه 

 18/4/1401شنبه    - آقای هدایتی 2 - 2 انقالب  اسالمی 775 1111111 4

 22/4/1401چهارشنبه  بیماری شناسی دکتر احدی 2 - 2 1ارزیابی تصاویرپزشکی  775 4190013 5

6 4190030 778 
روشهای  3کارآموزی در عرصه 

 پرتونگاری اختصاصی
 - - گروه 4 4 -

7 4190049 778 
سی تی  1کارآموزی در عرصه 

 اسکن
 - - گروه 4 4 -

 

 

 

 

 
 

  18 9 9 تعداد کل واحدها  

 

 

 

 

  



ایراندانشگاه علوم پزشكي   

 دانشكده پيراپزشكي

 

  

        تکنولوژی پرتوشناسیرشته:          1400-1401 :سال تحصیليدوم                واحدهای نیمسال:لیست 

  مهشت ترم:                  1397مهر  ورودی :               کارشناسی پیوسته مقطع:

 
 

 ساعت

 ایام هفته 

 عصر صبح

 16ـ  17 15ـ  16 14ـ  15 13-14 12-13 11ـ 12 10ـ  11 9ـ  10 8ـ 9

     سونوگرافی پزشکی 4کارآموزی در عرصه  شنبه

 )برادران(2تربیت بدنی یك شنبه
 نآتفسیر موضوعی قر

 A1کالس 
 

 ادبیات فارسی

 A2کالس 
 

 )خواهران(2تربیت بدنی دوشنبه
 تضمین کیفی و کنترل کیفی روشهای تصویر برداری

 Bکالس 

تعمیرات و نگهداری مقدماتی 

 دستگاهها ی رادیولوژِی

 C1کالس 

  

    سونوگرافی پزشکی 4کارآموزی در عرصه  سه شنبه

   

  

ف
دی

ر
 

شماره 

وه درس
گر

 

 نام درس
مدرس یا  تعدادواحد

 مدرسين
 تاریخ امتحان پيش نياز

 كل عملي نظري

1 9999999 
 )خواهران(2تربیت بدنی 776

 - 1تربیت بدنی  خانم بشری 1 1 -
 )برادران(2تربیت بدنی 777

 11/4/1401شنبه         دکتر امین 3 - 3 ادبیات فارسی 775 4190035 2

3 4190014 775 
تضمین کیفی و کنترل کیفی 

 تصویر برداریروشهای 
 دکتر پایدار 3 1 2

فیزیک -اصول فیزیکی سی تی

-اصول فیزیک ام آر ای-پرتوشناسی

 تصویر برداری با امواج فراصوت

 13/4/1401دوشنبه     

 15/4/1401جهارشنبه    - آقای ستوده 2 - 2 نآتفسیر موضوعی قر 775 4444444 4

5 4190050 775 
تعمیرات و نگهداری مقدماتی 

 دستگاهها ی رادیولوژِی
 18/4/1401شنبه       فیزیک پرتوشناسی تشخیصی دکتر مازیار 2 5/0 5/1

 - - گروه 1 1 - 2سمینار 778 4190047 6

7 4190057 778 
 4کارآموزی در عرصه 

 سونوگرافی پزشکی
 -  گروه 4 4 -

 

 

 

 

 

 

  16 5/7 5/8 تعداد کل واحدها  

 

 

 

 

  



ایراندانشگاه علوم پزشكي   

 دانشكده پيراپزشكي

 

        تکنولوژی پرتوشناسیرشته:          1400-1401 :سال تحصیليدوم                واحدهای نیمسال:لیست 

   اول ترم:                1400 بهمن ورودی :              یوستهناپکارشناسی  مقطع:

 

 
 

 ساعت

 ایام هفته 

 عصر صبح

 16ـ  17 15ـ  16 14ـ  15 13-14 12-13 11ـ 12 10ـ  11 9ـ  10 8ـ 9

   شنبه

 یك شنبه

دوزیمتری پرتوهای 

 )نظری(یونیزان

 B1کالس 

 تاریخ اسالم

 B1کالس 

دوزیمتری پرتوهای 

 )عملی( یونیزان

 B1کالس 

 آشنایی با فن آوری اطالعات

 B1کالس 

 2اندیشه  اسالمی 

 B1کالس 

 دوشنبه

 بیماری شناسی

 Bکالس 

 ریاضیات پایه

 Bکالس 
    

 شنبه سه

 فیزیک پرتو شناسی تشخیصی

 C2کالس 

 و حفاظت رادیوبیولوژی

 C2کالس 
 

 آناتومی مقطعی

 سالن آذریان
 

    چهار شنبه

ف
دی

ر
 

وه شماره درس
گر

 

 نام درس
 تعدادواحد

 تاریخ امتحان پيش نياز مدرس یا مدرسين

 كل عملي نظري

 11/4/1401   شنبه    - دکتر حسینی 2 - 2 ریاضیات پایه 770 2338020 1

 13/4/1401دوشنبه     - دکتر ابوطالب 2 - 2 بیماری شناسی 770 2338015 2

 15/4/1401چهارشنبه   آقای هاشمی 2 - 2 تاریخ اسالم 771 6666666 3

 18/4/1401شنبه        - دکتر نشاسته ریز 2 - 2 و حفاظت رادیوبیولوژی 770 8155728 4

 20/4/1401دوشنبه      آقای ستوده 2 - 2 2اندیشه  اسالمی  770 3333333 5

 22/4/1401چهارشنبه  - دکتر پایدار 3 1 2 دوزیمتری پرتوهای یونیزان 770 8155717 6

 25/4/1401شنبه        - دکتر چراغی 2 - 2 تشخیصیفیزیک پرتو شناسی  770 2338018 7

 2 1 1 آشنایی با فن آوری اطالعات 770 2338012 8
 مهندس خضری

 مهندس ندرلو
 26/4/1401یکشنبه     -

 28/4/1401سه شنبه    - دکتر احدی 3 - 3 آناتومی مقطعی 770 2338019 9

 

 

 

 

 
 

  20 2 18 تعداد کل واحدها  

 

 

 

 

  



ایراندانشگاه علوم پزشكي   

 دانشكده پيراپزشكي

 

   

        تکنولوژی پرتوشناسیرشته:          1400-1401 :سال تحصیليدوم                واحدهای نیمسال:لیست 

   سوم ترم:               1399 بهمن ورودی :              یوستهناپکارشناسی  مقطع:

 
 

 ساعت

 ایام هفته 

 عصر صبح

 16ـ  17 15ـ  16 14ـ  15 13-14 12-13 11ـ 12 10ـ  11 9ـ  10 8ـ 9

          شنبه

 یك شنبه
 تاریخ اسالم

 Bکالس 

تکنیکها و جنبه بالینی  ،اصول فیزیکی

 سیستمهای تصویر برداری ام آر ای

 Bکالس 

 متون اسالمی

 Bکالس 
 

 دوشنبه
 تصویربرداریکاربرد رایانه در 
 C2کالس 

 مهارتهای زندگی

 B4کالس 
 

 2ارزیابی تصاویر پزشکی 

 B2کالس 

 مدیریت بیمارستانی

 B2کالس 

     (MRI) 2کار آموزی در عرصه سه شنبه

    (MRI) 2کار آموزی در عرصه چهار شنبه

 

ف
دی

ر
 

وه شماره درس
گر

 

 نام درس
مدرس یا  تعدادواحد

 مدرسين
 تاریخ امتحان پيش نياز

 كل عملي نظري

 11/4/1401شنبه       خانم مصباحی 2 - 2 مهارتهای زندگی 770 503000008 1

 دکتر احدی 2 - 2 2ارزیابی تصاویر پزشکی  770 2338007 2
 آناتومی مقطعی

 (1ارزیابی تصاویر پزشکی )
 13/4/1401   دوشنبه

    15/4/1401  چهارشنبه  آقای کاظمی 2 - 2 تاریخ اسالم 770 6666666 3

4 2338005 770 

اصول فیزیکی ،تکنیکها و جنبه 

بالینی سیستمهای تصویر برداری 

 ام آر ای

 18/4/1401      شنبه    آناتومی مقطعی آقای شعبانی 3 - 3

 20/4/1401دوشنبه       دکتر قنبری 2 - 2 مدیریت بیمارستانی 770 8155719 5

 4/1401/ 22چهارشنبه    آقای ستوده 2 - 2 متون اسالمی 770 4444444 6

 دکتر پایدار 2 1 1 کاربرد رایانه در تصویربرداری 770 2338016 7
آشنایی با فن آوری 

 نوین اطالعات
 25/4/1401شنبه         

8 2338009 773 
 2کار آموزی در عرصه

(MRI) 
  - گروه 3 3 -

 

 

 

 

 

 

  16 4 12 واحدهاتعداد کل   

 

 

 

 

  


