
 

 

 

 ًام واال سدیف

 BOتشسسی ٍضعیت سالهت وَضیاس 1

 تَفیمیاى )هطاتك سشفصل( –ووه ّای اٍلیِ استاجی  2

 هیىشٍب ضٌاسی تشای داًطجَیاى پشستاسی هاهایی  ٍاتاق عول 3

 اخالق همشسات حشفِ ای فَسیت ّای پضضىی تا تاویذ تش اخالق حشفِ ای  4

 داسٍضٌاسی تشای فَسیت ّای پضضىی 5

 تاتایی/ جٌگل CDٍاطُ ضشٍسی +504ساٌّوای  6

 1SAدسسٌاهِ پضضىی پیطگیشی پاسن ج 7

 2SAدسسٌاهِ پضضىی پیطگیشی پاسن ج 8

 3SAدسسٌاهِ پضضىی پیطگیشی پاسن ج 9

 4SAدسسٌاهِ پضضىی پیطگیشی پاسن ج 10

 تفسیش هَضَعی لشآى هىاسم/هعاسف 11

 تىٌَلَطی جشاحی استَپذی ساداتی 12

 BOپشستاسی تْذاضت هادساى ًَصاداى رٍالفماسی 13

 1NORسادیَلَطی تشای سادیَتىٌَلَطیست ج 14

 2NORسادیَلَطی تشای سادیَتىٌَلَطیست ج 15

 MRI/ROYهثاًی تصَیش تشداسی 16

 ETتَضاًگ علَم سادیَلَطی تشای تىٌَلَطیست 17

 AND/1سادیَتیَلَطی تشای سادیَلَطیست ج 18

 AND/2تشای سادیَلَطیست جسادیَتیَلَطی  19

 /خلیلی1ّواتَلَطی آصهایطگاّی تالیٌی ج 20

21 PCR ٍطشاحی پشایوش تِ صتاى سادُ ٍواستشدی 

 /خلیلی2ّواتَلَطی آصهایطگاّی تالیٌی ج 22

 AND2017خَى ضٌاسی اًعماد ٍاًتمال ٌّشی دیَیذسَى 23

 Esh2016ضشٍسیات خَى ضٌاسی ّافثشاًذ 24

 

 

 



 

 ًام واال سدیف

 اًفَسهاتیه سالهت اسصضیاتی سٍش ّای 1

 فشآیٌذ واٍی )اوتطافات، اًطثاق ٍتْثَد فشآیٌذّا(/ لٌگشی صادُ 2

 ًمطِ ساُ پشًٍذُ الىتشًٍیه سالهت 3

 اًفَسهاتیه صیست پضضىی جلذاٍل )ضَستلیف( 4

 2اًفَسهاتیه صیست پضضىی ضَستلیف جلذ 5

 Jaطثمِ تٌذی ّای تیي الوللی اطالعات سالهت  6

 ICD10 Jaساٌّوای جاهع وذگزاسی تیواسی ّا تش اساس  7

 Heyتىٌَلَطی عاهل ًٍظام اطالعات سالهت. 8

 ن ّای اطالعات هشالثت تْذاضتی )ٍگش(تهذیشیت سیس 9

 1اًگلیسی تشای داًطجَیاى فٌاٍسی جلذ 10

 سالهتهذیشیت پشٍطُ فٌاٍسی اطالعات  11

 سیستن ّای اطالعات سالهت الىتشًٍیه 12

 فشٌّگ اصطالحات پضضىی / همذسی 13

 اًفَسهاتیه سالهت جلذاٍل 14

 /لٌگشی صاد2ُاًفَسهاتیه سالهت ج 15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ًَیسٌذُ عٌَاى سدیف

فشّاد  -ًیوا یضداى تخص -لَدیص تشن صیست ضٌاسی سلَلی هَلىَلی لَدیص جلذاٍل 1

 هطایخی

فشّاد  -ًیوا یضداى تخص -لَدیص تشن 2صیست ضٌاسی سلَلی هَلىَلی لَدیص جلذ 2

 صیَس صالحی -هطایخی

عثذالحسیي  -پیالی –عثاس  لیخت هي  2017ایوٌَلَطی سلَلی هَلىَلی اتَالعثاس 3

 ویْاًی

پاسسا  -هایىل واوس -دیَیذًلسَى 2017اصَل تیَضیوی لٌیٌجشجلذدٍم 4

 یاسوي صادلی -لَام

 هحوذ حسیي عصاسُ -دیَیذل. ًلسَى 2017اصَل تیَضیوی لٌیٌجشجلذاٍل  5

 صّشا هحوذی -هایىل اهیٌف 2015ًَسٍلَطی تالیٌی اهیٌف 6

  2018اصَل تیَْضی هیلش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ًام واال سدیف

 دسسٌاهِ جاهع اسضذ اتاق عول گلچیٌی 1

 / ساداتی2018اتضاس جشاحی تشای پضضىاى 2

 ٍهشالثت ّای آى تىٌَلَطی اتاق عول دس اٍسطاًس تشٍها 3

 اصَل ضذعفًَی ٍاستشلیضاسیَى/ سٍضي صادُ 4

 96تا 94اسضذ اتاق عول  ْایهجوَعِ آصهًَ 5

 الیٌی اتضاسّای جشاحیتساٌّوای  6

 دستٌاهِ داسٍضٌاسی تشای تىٌَلَطیست)ساداتی( 7

 اًسطالی اٍسشساٌّوای ت 8

 داسٍّای تشالی اٍسطاًسساٌّوای واهل  9

 And /2اصَل تیَضیوی تالیٌی تیتضج 10

 And/1اصَل تیَضیوی تالیٌی تیتض ج 11

 And آًاتَهی تالیٌی چَساسیا اًذام 12

 And آًاتَهی تالیٌی چَساسیا تٌِ 13

 Andآًاتَهی تالیٌی چَساسیا سشٍگشدى  14

 And آًاتَهی تالیٌی چَساسیا ًَس آًاتَهی 15

 سَاالت پیص تیواسستاًی / سیویي دخت تاًه 16

 And اصَل ٍولیات خذهات تْذاضتی آلا هالیی 17

 And آسیة ضٌاسی پایِ اختصاصی ساتیٌض 18

 And آسیة ضٌاسی پایِ عوَهی ساتیٌض 19

 And اصَل ٍفٌَى هشالثت ّا 20

 5تىٌَلَطی جشاحی پالستیه ٍتشهیوی ساداتی 21

 4ساداتیتىٌَلَطی جشاحی اٍسٍلَطی  22

 9تىٌَلَطی جشاحی گَاسش ٍغذد ساداتی  23
 

 

 

 

 

 



 

 عٌَاى سدیف

1 Radiobiology For The Radiologist2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عٌَاى سدیف

1 to Improve Teaching and LearningLnquiry Action Research Using Strategic  

2 Basic Radiological Physics 

3 Basic Science of PET Imaging 

4   CT and MRI of MRI Whole Body 

5 Duke Review of MRI Principls 

6 Essentials of Radiologic Science 

7 Health Informatice.An Interprofessional Approach 

8 MRI:The Basics 

9 Nuclear Medicine PHYSICS. The Basics 

10 Patient Care in Radiography:With an Introduction to Medical Imaging 

11 Quality in Nuclear Medicine  

12 Radiographic and Radiation Hormesis : New Evidence and its Implicat for Medicine and Socitey 

13 Radiographic Imaging and Exposure 

14 Radiographic Science for Technologists. Physics,Biology. And Protectiol  

15 Sonograpy Principles and Instruments 

16 Statistics & Data Analytics for Health Data Management 

17 Workbook for Radiologic  Science for Technologists 

 


