
 بسمه تعالی

 89-89سال تحصيلی  دوم نيمسالدر كارشناسی راديولوژي 4ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 تاريخ كارآموزي

 طالقانی   بيمارستان
 بیمارستان سیدالشهداء

 شنبهدو شنبهيک
 شنبهدو شنبهيک

    
    

97/11/13 —98/01/23 Cگروه D گروه Dگروه C گروه 
A گروه 

 

B گروه B گروه A گروه 

98/01/24 —98/03/17 Bگروه A گروه Aگروه B گروه 
D گروه Cگروه C گروه D گروه 

 

A گروه B گروه C گروه D گروه 

 یاسرابروش قارنایی

  فاطمه راستگو

 تارا سهرابی

 سپهر معتمدی

 نگار محمدجعفری

 نیما کلشی

 الهه مهرمحمدی

 

 
 

 

نیا پدرام داوودی   

 امیرحسین بهبودی

 سینا بهاری

 عرفان قصابی

 صباقهرمانی

 الهام صداقت کیش

 فایزه امینی

 

 

 
 

 

 احمدرضا عباسی

 صبا قاسم پور

 سینا حیدری

حسین پورحسین   

 نگین جواد دوست

 مریم بیانی

 نگین وطن خواه

 

  

 

 
 

 سحر سلطانی

 ثنا فیضی نازلو

 امیرعلی شهامی آذر

 احسان فتحی

 شیرین محمدزاده

 ندا محمدپور

 ندا قسیمی
 

  

 

 
 

 

 
 

 



 

 بسمه تعالی

 89-89سال تحصيلی  دوم نيمسالدر كارشناسی راديولوژي 4ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 تاريخ كارآموزي

 طالقانی   بيمارستان

 دوشنبه يکشنبه

    

97/11/13 —98/01/23 Cگروه D گروه Dگروه C گروه 

98/01/24 —98/03/17 Bگروه A گروه Aگروه B گروه 

 

 

A گروه B گروه C گروه D گروه 

 یاسرابروش قارنایی

 فاطمه راستگو 

 تارا سهرابی

 سپهر معتمدی

 نگار محمدجعفری

 نیما کلشی

 الهه مهرمحمدی

 

 
 

 

  پدرام داوودی نیا

 امیرحسین بهبودی

 سینا بهاری

 عرفان قصابی

 صباقهرمانی

 الهام صداقت کیش

 فایزه امینی

 

 

 
 

 

 احمدرضا عباسی

 صبا قاسم پور

 سینا حیدری

 حسین حسین پور

 نگین جواد دوست

 مریم بیانی

 نگین وطن خواه

 

 

 
 

 سحر سلطانی

 ثنا فیضی نازلو

 امیرعلی شهامی آذر

 احسان فتحی

 شیرین محمدزاده

 ندا محمدپور

 ندا قسیمی 
 

 

 

دکترجباری                                                                                                                                      

مدیر گروه تصویر برداری پزشکی



 بسمه تعالی

 89-89سال تحصيلی  دوم نيمسالدر كارشناسی راديولوژي 4ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 تاريخ كارآموزي

 بیمارستان سیدالشهداء

 دوشنبه يکشنبه

    

97/11/13 —98/01/23 
A گروه 

 

B گروه 

 

B گروه 

 

A گروه 

 

98/01/24 —98/03/17 
D گروه 

 

C گروه 

 

C گروه 

 

D گروه 

 

 

 

A گروه B گروه C گروه D گروه 

 یاسرابروش قارنایی

 فاطمه راستگو 

 تارا سهرابی

 سپهر معتمدی

 نگار محمدجعفری

 نیما کلشی

 الهه مهرمحمدی

 

 
 

 

  پدرام داوودی نیا

 امیرحسین بهبودی

 سینا بهاری

 عرفان قصابی

 صباقهرمانی

 الهام صداقت کیش

 فایزه امینی

 

 

 
 

 

 احمدرضا عباسی

 صبا قاسم پور

 سینا حیدری

 حسین حسین پور

 نگین جواد دوست

 مریم بیانی

 نگین وطن خواه

 

 

 
 

 سحر سلطانی

 ثنا فیضی نازلو

 امیرعلی شهامی آذر

 احسان فتحی

 شیرین محمدزاده

 ندا محمدپور

 ندا قسیمی 
 

 

   دکترجباری                                                                                                                   

مدیر گروه تصویر برداری پزشکی
 

 


