
 بسمه تعالی  

 89-89سال تحصيلی  اول نيمسالدر كارشناسی راديولوژي 5ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 تاريخ كارآموزي

 امام خمينی)ره(   بيمارستان
 بیمارستان مطهری

 يکشنبه شنبه
 يکشنبه شنبه

    
    

81/81/8931—98/80/8931 Aگروه B گروه B گروه A گروه 
C گروه D گروه D گروه C گروه 

08/88/8931—81/81/8931 Dگروه C گروه C گروه D گروه 
B گروه Aگروه A گروه B گروه 

 

 

A گروه B گروه C گروه D گروه 

 فرزان حافظان

 یاسین مصطفی لو

 امید گوگانی

 عاطفه آرمان پور

 معصومه افروز

 محدثه وطن پرست

 فاطمه رضایی

 محمد سیفی

 اتابک آزاد

 سینا زینالی

 آیسان غالمی

نژادزهرا قربان   

 صنم فیروز

 الهام مصطفی

 ایمان آذریان

 پویا آذربار

 زهرا سید محمدی

 فاطمه باغی

 آیدا تیموری

 مهدیه سهرابی

 

 فرشاد فالحی

 علی کاردان

 صیاد ایرانزاده

 معصومه فهیمی

 مهناز دلویی

 کوثر کریمی

 خدیجه بابازاده

دکترجباری  

تصویر برداری پزشکیمدیر گروه 



 بسمه تعالی

 89-89سال تحصيلی  اول نيمسالدر كارشناسی راديولوژي 5ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 تاريخ كارآموزي

 امام خمينی)ره(   بيمارستان

 يکشنبه شنبه

    

81/81/8931—98/80/8931 Aگروه B گروه B گروه A گروه 

08/88/8931—81/81/8931 Dگروه C گروه C گروه D گروه 

 

 

A گروه B گروه C گروه D گروه 

 فرزان حافظان

 یاسین مصطفی لو

 امید گوگانی

 عاطفه آرمان پور

 معصومه افروز

 محدثه وطن پرست

 فاطمه رضایی

 محمد سیفی

 اتابک آزاد

 سینا زینالی

 آیسان غالمی

نژادزهرا قربان   

 صنم فیروز

 الهام مصطفی

 ایمان آذریان

 پویا آذربار

 زهرا سید محمدی

 فاطمه باغی

 آیدا تیموری

 مهدیه سهرابی
 

 فرشاد فالحی

 علی کاردان

 صیاد ایرانزاده

 معصومه فهیمی

 مهناز دلویی

 کوثر کریمی

 خدیجه بابازاده

دکترجباری   

تصویر برداری پزشکیمدیر گروه 

 



 بسمه تعالی

 89-89سال تحصيلی  اول نيمسالدر كارشناسی راديولوژي 5ترم دانشجويان در عرصه كارآموزي برنامة 

 تاريخ كارآموزي

 بیمارستان مطهری

 يکشنبه شنبه

    

81/81/8931—98/80/8931 
C گروه D گروه D گروه C گروه 

08/88/8931—81/81/8931 
B گروه Aگروه A گروه B گروه 

 

 

A گروه B گروه C گروه D گروه 

 فرزان حافظان

 یاسین مصطفی لو

 امید گوگانی

 عاطفه آرمان پور

 معصومه افروز

 محدثه وطن پرست

 فاطمه رضایی

 محمد سیفی

 اتابک آزاد

 سینا زینالی

 آیسان غالمی

 زهرا قربان نژاد

 صنم فیروز

 الهام مصطفی

 ایمان آذریان

 پویا آذربار

 زهرا سید محمدی

 فاطمه باغی

 آیدا تیموری

 مهدیه سهرابی

 ندا قسیمی

 فرشاد فالحی

 علی کاردان

 صیاد ایرانزاده

 معصومه فهیمی

 مهناز دلویی

 کوثر کریمی

 خدیجه بابازاده

دکترجباری  

مدیر گروه تصویر برداری پزشکی
 


