
 بسمه تعالی

   89-88سال تحصيلی  دوم نيمسالدر كارشناسی راديولوژي 8ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 تاريخ كارآموزي

 بيمارستان امام خمينی )ره(
بيمارستان 

 مطهري

 راديولوژي

 
CT 

 

MRI و 

 راديولوژي

  درمانگاه
راديولوژي و 

CT

    

97/11/13 —97/11/30 A  B  C  D  E F 

97/11/30—97/12/19 B  CA  E FD  

97/12/19—98/01/30 CDE F AB  

98/01/30—98/02/20 D EF B  C A  

98/02/20—98/03/10 EFB  A  D C  

98/03/10—98/04/07 FAD C  B E 

 

 توضیحات:

  

 CT Scan 

رادیولوژی

A گروه B گروه C گروه D گروه  گروهE  گروهF 

 صدف مردانی

 آرین معاوینی

د پرورشممح  

 نازنین حیدری

 
 

 

 

 سمیه حسن زاده

 مریم حرمتی

 سینا پورجوان

 شیوا حالج

 سیناقاسمی
 

 

 

 

 

 الهام قاسمی

 اشرف نجف پور

 شقایق صیادی

 فرشید کریم پور

 

 

 

 

 

 یاسر جعفری

 امیررضا جورابچی

 سمانه جعفری

 سارا مصدق

 

 

 

 

 سامان افخم

مغانیفاطمه   

 سارا عباسی

 فاطمه جاللوند
 

 
 

 

 میثم مرادنژاد

 نوید منصوری

 هانیه صفرزاده

شیحلما دروی  

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

   89-88سال تحصيلی  دوم نيمسالدر كارشناسی راديولوژي  8ترمدانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 تاريخ كارآموزي

 بيمارستان امام خمينی )ره(

MRI  

 درمانگاه راديولوژي

 

97/11/13 —97/11/30 E 

97/11/30—97/12/19 F 

97/12/19—98/01/30 A  

98/01/30—98/02/20 C  

98/02/20—98/03/10 D  

98/03/10—98/04/07 B  

 

 توضیحات:

  

 MRI رادیولوژی 

  

 

A گروه B گروه C گروه D گروه  گروهE  گروهF 

 صدف مردانی

 آرین معاوینی

د پرورشممح  

 نازنین حیدری

 

 سمیه حسن زاده

حرمتی مریم  

 سینا پورجوان

 شیوا حالج

 سیناقاسمی

 

 الهام قاسمی

 اشرف نجف پور

 شقایق صیادی

 فرشید کریم پور

 

 یاسر جعفری

 امیررضا جورابچی

 سمانه جعفری

 سارا مصدق

 

 سامان افخم

 فاطمه مغانی

 سارا عباسی

جاللوندفاطمه   

 

 میثم مرادنژاد

 نوید منصوری

 هانیه صفرزاده

 حلما درویشی

 

 

  دکترجباری                                                                                                                    

مدیر گروه تصویر برداری پزشکی



بسمه تعالی

  89-88سال تحصيلی  دوم نيمسالدر كارشناسی راديولوژي  8ترمدانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 تاريخ كارآموزي

 مطهري بيمارستان

 CTراديولوژي و

 

97/11/13 —97/11/30 F 

97/11/30—97/12/19 D

97/12/19—98/01/30 B

98/01/30—98/02/20 A

98/02/20—98/03/10 C

98/03/10—98/04/07 E

 

 توضیحات:

  

 

A گروه B گروه C گروه D گروه  گروهE  گروهF 

 صدف مردانی

 آرین معاوینی

د پرورشممح  

 نازنین حیدری

 

 سمیه حسن زاده

 مریم حرمتی

 سینا پورجوان

 شیوا حالج

 سیناقاسمی

 

 الهام قاسمی

 اشرف نجف پور

 شقایق صیادی

 فرشید کریم پور

 

 یاسر جعفری

 امیررضا جورابچی

 سمانه جعفری

 سارا مصدق

 

 سامان افخم

 فاطمه مغانی

 سارا عباسی

جاللوندفاطمه   

 

 میثم مرادنژاد

 نوید منصوری

 هانیه صفرزاده

 حلما درویشی

 

 

 

                                                                                                                   دکترجباری

 مدیر گروه تصویر برداری پزشکی

 

 

 



 بسمه تعالی

   89-88سال تحصيلی  دوم نيمسالدر كارشناسی راديولوژي 8ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 كارآموزيتاريخ 

 بيمارستان امام خمينی )ره(

 راديولوژي

 

97/11/13 —97/11/30 A  B  

97/11/30—97/12/19 B  C

97/12/19—98/01/30 CD

98/01/30—98/02/20 D E

98/02/20—98/03/10 EF

98/03/10—98/04/07 FA

 توضیحات:

 

 

A گروه B گروه C گروه D گروه  گروهE  گروهF 

 صدف مردانی

 آرین معاوینی

د پرورشممح  

 نازنین حیدری

 

 سمیه حسن زاده

 مریم حرمتی

پورجوانسینا   

 شیوا حالج

 سیناقاسمی

 

 الهام قاسمی

 اشرف نجف پور

 شقایق صیادی

 فرشید کریم پور

 

 یاسر جعفری

 امیررضا جورابچی

 سمانه جعفری

 سارا مصدق

 

 سامان افخم

 فاطمه مغانی

 سارا عباسی

جاللوندفاطمه   

 

 میثم مرادنژاد

 نوید منصوری

 هانیه صفرزاده

 حلما درویشی

 

 

                        کترجبارید                                                                                                                

                                                                                         مدیر گروه تصویر برداری پزشکی

 

 
 



 بسمه تعالی

   89-88سال تحصيلی  دوم نيمسالدر كارشناسی راديولوژي 8ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 تاريخ كارآموزي

 بيمارستان امام خمينی )ره(

 
CT 

 

  

97/11/13 —97/11/30 C  D  

97/11/30—97/12/19 A  E 

97/12/19—98/01/30 E F 

98/01/30—98/02/20 F B  

98/02/20—98/03/10 B  A  

98/03/10—98/04/07 D C  

 توضیحات:

 

CT Scan 

A گروه B گروه C گروه D گروه  گروهE  گروهF 

 صدف مردانی

 آرین معاوینی

د پرورشممح  

 نازنین حیدری

 

 سمیه حسن زاده

 مریم حرمتی

 سینا پورجوان

 شیوا حالج

 سیناقاسمی

 

 الهام قاسمی

نجف پور اشرف  

 شقایق صیادی

 فرشید کریم پور

 

 یاسر جعفری

 امیررضا جورابچی

 سمانه جعفری

 سارا مصدق

 

 سامان افخم

 فاطمه مغانی

 سارا عباسی

جاللوندفاطمه   

 

 میثم مرادنژاد

 نوید منصوری

 هانیه صفرزاده

 حلما درویشی

 

 

  کترجبارید                                                                                                                 

 مدیر گروه تصویر برداری پزشکی


