
  91-92نیمطال اول ضال تحصیلی  ( واحد نظری2)ترنامه تدریص درش فیسیک پسغکی    

 89  دانػجویان پسغکی ورودی 

   

 موضوع ضاػت اضتاد ضال ماه روز ايام هفته

12-10 آقای دکتز ػیزان 91 6 25 ػىبً  
تُلیذ امُاج - کلیات امُاج مکاویکی- مقذمً َ اٌذاف درص

 جذب امُاج- امپذاوض آکُطتیکی- خُاؽ مکاویکی- فزاؿُت

 11-9 خُئیآقای دکتز  91 6 29 ػىبًچٍار
- اوُاع فزَپاػی- اؿُل پشػکی ٌظتً ای مُاد رادیُ اکتیُ

 ویمً عمز 

12-10 آقای دکتز ػیزان 91 7 1 ػىبً   AَBتؼخیؾ رَع - تزاپی- کاربزد امُاج فزاؿُت 

  spectتـُیزبزداری- دَربیه گاماPMT 11-9 خُئیآقای دکتز  91 7 5 ػىبًچٍار

12-10 آقای دکتز ػیزان 91 7 8 ػىبً  ،داپلز َ اثزات بیُلُژیکی امُاج فزاؿُت Mرَع  

 11-9 خُئیآقای دکتز  91 7 12 ػىبًچٍار
-رادیُلیشآب- غیزمظتقیم/یُویشان مظتقیم -رادیُ بیُلُژیکلیات 

 تابغ ٌذفمىذ

12-10 آقای دکتز ػیزان 91 7 15 ػىبً  امُاج پز فزکاوض َ کاربزدٌای آن 

 11-9 خُئیآقای دکتز  91 7 19 ػىبًچٍار
- حظاص کىىذي ٌا- دس معادل- تابغ دٌی دس جذب ػذي

 حفاظت در بزابز پزتٌُای یُویشان

12-10 آقای دکتز کؼاَرسی 91 7 22 ػىبً  فیشیک وُرَ کاربزدٌای وُر در درمان َ تؼخیؾ 

 11-9 آقای دکتز مٍذَی 91 7 26 ػىبًچٍار
مُلذٌای  –xماٌیت َ خُاؽ اػعً -پزتُ وگاری در پشػکی

- xفزایىذ تُلیذ اػعً - َ اجشاء طیظتم ٌای مزبُطً xاػعً
 xطیف اػعً 

12-10 آقای دکتز کؼاَرسی 91 7 29 ػىبً  
واٌىجاریٍای -طیظتم اپتیک بیىائی-اوُاع عذطی ٌای طی

 کزَی، وشدیک بیىی، دَربیىی َ تـحیح آوٍا

 11-9 مٍذَیآقای دکتز  91 8 3 ػىبًچٍار
 با  xپزٌمکىغ پزتُ-الیً ویم جذب-xجذب َ اوذاسي گیزی اػعً 

 مادي

12-10 آقای دکتز کؼاَرسی 91 8 6 ػىبً  
-پیزچؼمی- تـحیح وشدیک بیىی با اطتفادي اس وقطً دَر

 دطتً بىذی چؼم آطتیگمات-آطتیگماتیظم

 11-9 مٍذَیآقای دکتز  91 8 10 ػىبًچٍار
-ؿفحات تقُیت کىىذي –xاؿُل فیشیکی پزتُ وگاری با اػعً 

-فلُرطکُپی –xطیظتم ٌای پزتُ وگاری با اػعً-فیلم-گزیذ
 تُمُگزافی خطی َ کامپیُتزی

 کبالت ػتابذٌىذي-رَػٍای مختلف- اؿُل رادیُ تزاپی 11-9 مٍذَیآقای دکتز  91 8 17 ػىبًچٍار

12-10 آقای دکتز کؼاَرسی 91 8 20 ػىبً  
مؼخـات -طیظتم بیىائی-وحُي تـحیح چؼم آطتیگمات

 دیذن روگٍا- تیشبیىی-ػبکیً

  

 مدیر تالیف دکتر محمد ػلی ػقاتیان       - فیسیک پسغکی ترای دانػجویان پسغکی و دندانپسغکی- الف: مرجغ- 1

 فیسیک پسغکی تالیف دکتر ػثاش تکاور-ب

 در هرجلطه کالش کوئیس گرفته خواهد غد- 2 

 حضور در جلطات ػملی و مطالة کالش آزمایػگاه خواهد تود- امتحان پایان ترم- امتحان میان ترم- نمره پایان ترم غامل نمرات کوئیس-3

 . جلطه غیثت در کالش ته اداره آموزظ گسارظ خواهد غد4تیع از - 4

 

 


