
 

 بسمه تعالی

 1911-0441سال تحصيلی دوم نيمسال در كارشناسی راديولوژي 8ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 

 تاريخ كارآموزي

 بيمارستان امام خمينی )ره(

 CTبخش 

01/00/0911-01/01/0911 Cگروه Dگروه

91/00/0911-00/00/0911 DگروهCگروه 

00/00/0911-10/00/0911 AگروهBگروه 

02/10/0011-09/00/0911 FگروهAگروه 

02/10/0011-02/10/0011 BگروهEگروه 

12/19/0011-02/10/0011 EگروهFگروه 

 توضیحات:

  

 CT Scan 

Aگروه B گروه C گروه D گروه  گروهE  گروهF 

 یاسرآبروش

 نیما کلشی

 احمدرضا عباسی
 

 

 پدرام داوودنیا

 امیرحسین بهبودی

 ندا محمدپور

 

 حسین حسین پور

 صبا قاسم پور

 سینا حیدری

 ثنا فیضی نازلو

 

 

 

 الهه مهرمحمدی

 تارا سهرابی

 سحرسلطانی

 احسان فتحی

 

 نگین وطن خواه

 فاطمه راستگو

 مریم بیانی

 ثمین جوالی ثانی

 

 الهام صداقت کیش

 فائزه امینی

 صبا قهرمانی

        

 دكترجباری      

 مدیر گروه تصویر برداری پزشکی     



 بسمه تعالی

 1911-0441سال تحصيلی دوم  نيمسالدر كارشناسی راديولوژي 8ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 

 تاريخ كارآموزي

 بيمارستان امام خمينی )ره(

  MRIبخش 

01/00/0911-01/01/0911 Fگروه

91/00/0911-00/00/0911 Eگروه 

00/00/0911-10/00/0911 Dگروه 

02/10/0011-09/00/0911 Cگروه 

02/10/0011-02/10/0011 Aگروه 

12/19/0011-02/10/0011 Bگروه 

 توضیحات:

0 

MRI

Aگروه B گروه C گروه D گروه  گروهE  گروهF 

 یاسرآبروش

 نیما کلشی

 احمدرضا عباسی

 

 پدرام داوودنیا

 امیرحسین بهبودی

 ندا محمدپور

 

 حسین حسین پور

 صبا قاسم پور

 سینا حیدری

 ثنا فیضی نازلو

 

 

 

 الهه مهرمحمدی

 تارا سهرابی

 سحرسلطانی

 احسان فتحی

 

 نگین وطن خواه

 فاطمه راستگو

 مریم بیانی

 ثمین جوالی ثانی

 

 

 الهام صداقت کیش

 فائزه امینی

 صبا قهرمانی

        
 دکترجباری        

 مدیر گروه تصویر برداری پزشکی      



 بسمه تعالی

 1911-0441سال تحصيلی دوم نيمسال در كارشناسی راديولوژي 8ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 

 تاريخ كارآموزي

 بيمارستان امام خمينی )ره(

 راديولوژي

01/00/0911-01/01/0911 Aگروه B گروه 

91/00/0911-00/00/0911 B گروه Fگروه 

00/00/0911-10/00/0911 F گروه E گروه

Dگروه  Eگروه  02/10/0011-09/00/0911

Cگروه  Dگروه  02/10/0011-02/10/0011

گروه C Aگروه  12/19/0011-02/10/0011

 توضیحات:

 می باشد. 02:91الی  09:91ساعتو کارآموزی عصر از  09الی  2:07شروع کارآموزی صبح از ساعت-0

 شنبه می باشد. 7کارآموزی شامل روزهای شنبه تا -0

Aگروه B گروه C گروه D گروه  گروهE  گروهF 

 یاسرآبروش

 نیما کلشی

 احمدرضا عباسی

 

 

 پدرام داوودنیا

 امیرحسین بهبودی

 ندا محمدپور

 

 حسین حسین پور

 صبا قاسم پور

 سینا حیدری

 ثنا فیضی

 

 

 

مهرمحمدیالهه   

 تارا سهرابی

 سحرسلطانی

 احسان فتحی

 

 

 

 

 نگین وطن خواه

 فاطمه راستگو

 مریم بیانی

 ثمین جوالی ثانی

 

 

 

 الهام صداقت کیش

 فائزه امینی

 صبا قهرمانی

 

 

 

 

 دكترجباری     

 مدیر گروه تصویر برداری پزشکی    

 



 بسمه تعالی

 1911-044سال تحصيلی دوم  نيمسالدر كارشناسی راديولوژي  8 ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة              

 

 تاريخ كارآموزي

 مركز دندان

 البرز

 Eگروه 
07/00/0911-01/01/0911 

 

 توضیحات:

 

 

 

 Eگروه 

 نگین وطن خواه

 فاطمه راستگو

 مریم بیانی

 ثمین جوالی ثانی

 

 

 

 دكترجباری    

 مدیر گروه تصویر برداری پزشکی   
 


