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تاریخ:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

شماره:  ۱۴۰۱/۱۱/۷۵/۲۱۳۴

پیوست:ندارد

ساعت: ۱۴:۰۴

سرکار خانم دکتر توفیقی

معاون محترم آموزش عمومی

با سالم و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۶۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ گروه رادیوفارماسی 
و فرم طرح دروس و معرفی اساتید گروه حضورتان ارسال می گردد.

باتشکر

تقویم درس:

نام مدرس/ 
مدرسان

فعالیتهای یادگیری/ 
تکالیف دانشجو 

روش تدریس عنوان مبحث تعداد واحد جلسه

دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  
حضوری

اتم ، رادیو اکتیویته ، ساختار اتم، 
ذرات هسته ای

۲ ۱

دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت--  
حضوری 

واحد های رادیواکتیویته، انواع 
واپاشی هسته ای ، نیمه عمر

۲

دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

برهم کنش انواع پرتو با ماده  ۳

دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

دزسنجی تابش، حفاظت در برابر 
انواع پرتو ، رادیو بیولوژی

۴

دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

اصول آشکارسازی و انواع 
آشکارسازها

۵

دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

اصول تولید رادیونوکلئیدها 

(راکتور، سیکلوترون، ژنراتور)

۶
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نام مدرس/ 
مدرسان

فعالیتهای یادگیری/ 
تکالیف دانشجو 

روش تدریس عنوان مبحث تعداد واحد جلسه

دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

اصول کلی تولید رادیوداروها ۷

دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

اصول کلی کنترل کیفی رادیو 
داروها

۸

دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

اصول کلی کیت های رادیو 
دارویی (عملکرد و کنترل آنها)

۹

دکتر شفیعی 
اردستانی

پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

پزشکی هسته ای-۱ ۱۰

دکتر شفیعی 
اردستانی

پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

پزشکی هسته ای-۲ ۱۱

دکتر شفیعی 
اردستانی

پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

رادیو داروهای مونوکلونال آنتی 
بادی و پپتیدی

۱۲

دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

رادیو داروهای مورد استفاده در 
دوران بارداری و شیردهی

۱۳

دکتر شفیعی 
اردستانی

تکالیف دانشجو پاورپوینت-  -  
حضوری

رادیو داروهای 18F ، و  سایر 
PET رادیوداروهای

۱۴

دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

روش های نشاندارسازی ۱۵

دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-   -  
حضوری

اصول حمل و نقل و پسمانداری

ترکیبات رادیو اکتیو

۱۶
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دکتر عبدی پرسش    و   پاسخ پاورپوینت-  -  
حضوری

رادیو داروهای حاوی ید اکتیو و 
نحوه نشاندارسازی پپتید ها با ید

۱۷


