
              

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 1401-1402 اولبرنامه امتحانات نیمسال 
 اولترم  – 1401 مهرورودی  -کارشناسی پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

 آذریان سلطانی 11 دکتر محمدزاده آمار 19/10/1401دوشنبه      

     24/10/1401       شنبه  

     25/10/1401    یکشنبه

 مرکز آزمون 11 دکتر عزیزی فیزیولوژی 26/10/1401دوشنبه    

     27/10/1401شنبه    سه

 آذریان 12 آقای خان بیگی 1اندیشه اسالمی  28/10/1401 چهارشنبه

 مرکز آزمون 10 مرادیدکتر  1آناتومی  01/11/1401   شنبه        

     02/11/1401      یکشنبه

 B3+ B2کالس  11 زاده یکتارحیمدکتر  ریاضیات عمومی 03/11/1401    دوشنبه 

     04/11/1401  شنبه   سه

 آزمونمرکز  9 خانم بهبودی مهارتهای زندگی 05/11/1401  چهارشنبه

 آشنایی با فناوری اطالعات 08/11/1401    شنبه      
 مهندس خضری

 مهندس ندرلو
 آذریان سلطانی 14

 آذریان سلطانی 10 آقای حاتمی پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 09/11/1401یکشنبه       

     10/11/1401     دوشنبه 

 آذریان سلطانی 10 زادهنجفدکتر  فیزیک عمومی 11/11/1401    شنبه  سه

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی                     

 

  



              

شتی ردمانی اریانعلوم زپ دااگشنه  شکی و خدمات بهدا

 

 1401-1402 اولبرنامه امتحانات نیمسال 
 مسوترم  – 1400 مهرورودی  -کارشناسی پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

 مرکز آزمون 10 دکتر احدی 3آناتومی  24/10/1401شنبه         

     25/10/1401یکشنبه    

 مرکز آزمون 13 دکتر هرمزی آشنایی با ساختمان و مواد کتراست زا 26/10/1401دوشنبه    

     27/10/1401شنبه    سه

 مرکز آزمون 13 دکتر ابوذرحسینی آسیب شناسی عمومی 28/10/1401چهارشنبه 

 نمرکز آزمو 11 دکتر چراغی فیزیک پرتوشناسی تشخیصی 01/11/1401شنبه           

     02/11/1401یکشنبه      

 مرکز آزمون 9 دکتر هرمزی 2روشهای پرتونگاری  03/11/1401دوشنبه     

 مرکز آزمون 10 دکتر پایدار کاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکی 04/11/1401شنبه     سه

 مرکز آزمون 9 آقای احدی فقیه یزدی 2اندیشه اسالمی 05/11/1401چهارشنبه  

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی              

  



              

 

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 1401-1402 اولبرنامه امتحانات نیمسال 
 پنجمترم  – 1399 مهرورودی  -کارشناسی پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

 مرکز آزمون 11 احدیدکتر  CTنیکها و جنبه های بالینی توموگرافی کت 24/10/1401شنبه         

     25/10/1401یکشنبه    

 مرکز آزمون 13 دکتر چراغی رادیوبیولوژی 26/10/1401دوشنبه    

 دانش خانواده و جمعیت 27/10/1401شنبه    سه
 خانم اکبری

 آقای احمدی
 مرکز آزمون 10

 مرکز آزمون 11 هاشمیآقای  سالمتاریخ ا 28/10/1401چهارشنبه 

 آزمونمرکز  13 دکتر مازیار دزیمتری پرتوهای یونیزان 01/11/1401شنبه           

     02/11/1401یکشنبه      

 آذریان سلطانی 10 آقای شعبانی MRIاصول فیزیکی سیستمهای تصویربرداری 03/11/1401دوشنبه     

     04/11/1401شنبه     سه

 مرکز آزمون 9 دکتر چراغی رتونگاری اختصاصیپروشهای  05/11/1401  شنبهچهار

 

 دادکشنه پیرازپشکیاداره آموزش               

 

 
 

 

  

 



              

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 1401-1402 اولبرنامه امتحانات نیمسال 
 تمفهترم  – 1398 مهرورودی  -کارشناسی پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

     24/10/1401شنبه          

     25/10/1401یکشنبه      

 مرکز آزمون 12 دکتر پایدار حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان 26/10/1401دوشنبه     

     27/10/1401شنبه     سه

 مرکز آزمون 10 اسعدیآقای  رانفرهنگ و تمدن اسالم و ای 28/10/1401چهارشنبه 

 مرکز آزمون 11 بهشتیدکتر  سازمانیمدیریت بیمارستانی و رفتار  01/11/1401شنبه           

     02/11/1401یکشنبه      

     03/11/1401دوشنبه     

 آذریان سلطانی 11 دکتر احدی 2ارزیابی تصاویر پزشکی  04/11/1401شنبه     سه

     05/11/1401چهارشنبه  

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی       

  



              

شتی ردمانی اریاندااگشنه علوم زپشکی و   خدمات بهدا

 

 1401-1402 اولبرنامه امتحانات نیمسال 
 دومترم  – 1400 بهمنورودی  -پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی ناکارشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

     24/10/1401          شنبه

     25/10/1401      یکشنبه

 مرکز آزمون 13 دکتر مازیار روشهای پرتونگاری اختصاصی 26/10/1401     دوشنبه

     27/10/1401    شنبه سه

 آذریان سلطانی 13 سعیدیآقای  انقالب اسالمی ایران 28/10/1401 چهارشنبه

 مرکز آزمون 13 احدیدکتر  1پزشکی ارزیابی تصاویر  01/11/1401           شنبه

     02/11/1401      یکشنبه

 آذریان سلطانی 9 هرمزیدکتر  تصویربرداری با امواج ماوراء صوتی در پزشکی 03/11/1401     دوشنبه

 مرکز آزمون 10 دکتر نصرالهی زبان تخصصی 04/11/1401    شنبه سه

 آذریان سلطانی 12 محمدزادهدکتر  آمار 05/11/1401  چهارشنبه

 CTاصول فیزیکی تکنیکها و جنبه های بالینی  08/11/1401          شنبه
 دکتر مازیار

 دکتر احدی
 مرکز آزمون 11

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی                            

  



              

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 

 1401-1402 اولبرنامه امتحانات نیمسال 
 مچهارترم  – 1399 بهمنورودی  -پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی ناکارشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

     24/10/1401          شنبه

     25/10/1401      یکشنبه

 ونمرکز آزم 11 دکتر پایدار تضمین و کنترل روشهای تصویربرداری پزشکی 26/10/1401     دوشنبه

 27/10/1401    شنبه سه
 دانش خانواده و جمعیت

 خانم اکبری

 آقای احمدی
 مرکز آزمون 10

 مرکز آزمون 10 آقای مشفقی فر فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 28/10/1401 چهارشنبه

 مرکز آزمون 11 دکتر مازیار تعمیرات و نگهداری دستگاهها 01/11/1401           شنبه

     02/11/1401      یکشنبه

     03/11/1401     دوشنبه

     04/11/1401    شنبه سه

     05/11/1401  چهارشنبه

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی

 

  



              

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 

 1401-1402 اولبرنامه امتحانات نیمسال 
 اولترم  – 1401مهر ورودی  - رادیوبیولوژیرشته  ارشدکارشناسی 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

     24/10/1401          شنبه

 آذریان سلطانی 10 مازیاردکتر  فیزیک اتمی و هسته ای 25/10/1401      یکشنبه

     26/10/1401     دوشنبه

 آذریان سلطانی 10 پایداردکتر  اصول آشکارسازی و دزیمتری 27/10/1401    شنبه سه

     28/10/1401 هارشنبهچ

 آذریان سلطانی 11 نشاسته ریزدکتر  رادیوبیولوژی مقدماتی 01/11/1401           شنبه

     02/11/1401      یکشنبه

 آذریان سلطانی 10 زادهدکتر جان بیولوژی سلولی و مولکولی 03/11/1401     دوشنبه

     04/11/1401    شنبه سه

 آذریان سلطانی 10 دکتر برزگر زبان تخصصی 05/11/1401  چهارشنبه

 آذریان سلطانی 11 دکتر حسینی بهارانچی آمار زیستی 08/11/1401    شنبه      

     09/11/1401    یکشنبه   

 

 پیرازپشکیاداره آموزش دادکشنه                                    

 

  



              

 1401-1402 اولبرنامه امتحانات نیمسال 
 سومترم  – 1400مهر ورودی  - رادیوبیولوژیرشته  ارشدناسی کارش

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

     24/10/1401          شنبه

 سلطانیآذریان  10 طریقیدکتر  مبانی رادیوبیولوژی سلولی مولکولی 25/10/1401      یکشنبه

     26/10/1401     دوشنبه

 بیولوژی کاربردیرادیو 27/10/1401    شنبه سه
 چراغیدکتر 

 زادهدکتر جان
 آذریان سلطانی 10

     28/10/1401 چهارشنبه

 بیودزیمتری 01/11/1401           شنبه
 نشاسته ریزدکتر 

 دکترموسوی
 آذریان سلطانی 10

     02/11/1401      یکشنبه

 03/11/1401     دوشنبه
کاربدر مدلهای رادیوبیولوژیک در 

 پرتودرمانی
 آذریان سلطانی 10 چراغیدکتر 

     04/11/1401    شنبه سه

 پرتوهای غیر یون ساز و اثرات آنها 05/11/1401  چهارشنبه
 ارپایددکتر 

 دکتر هرمزی
 آذریان سلطانی 10

     08/11/1401          شنبه

     09/11/1401      یکشنبه

     10/11/1401     دوشنبه

 B2کالس  10 طریقیدکتر  مبانی رادیوبیولوژی سلولی مولکولی 11/11/1401    شنبه سه

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی                                   

 


