
 

  هفته( 11 -دی ماه به پایان می رسد 21شهریور ماه شروع در تاریخ  11)از  تکٌَلَژی پرتَشٌاسی 6ترم دانشجویان  2و  1عرصه 

  صبح عصر

 ( CTبیولرستاى ًْن دی )عرصِ 

 (08921الی  04921)

 ( MRIبیولرستاى ًْن دی )عرصِ 

 ( 07921الی  04921)

 ( CTبیولرستاى ًْن دی )عرصِ 

 (02921الی 6921)

بیولرستاى ًْن دی )عرصِ 

MRI ) 

 (02921الی 6921)

هحل 

 کارآهَزی

 ترابی، ًازًیي رضایی، فاطوِ برجستِ، فاطوِ :خاًن ّا

  آبادی فتح هْال

 زّرا هرادزادُ، هرین داٍر، زیٌب کرهی، فاطوِ ا:خاًن ّ

 غالهسادُ

 اهیرحسیي زرًٍدی، هرتضی لَ، ًقی : حویدرضاآقایاى

 هحوَدی

 عباض آزاد، : جَادآقایاى

 هعدل، هحسي هسعَدی،

 حاجیاًی جوالی حسیي

 شٌبِ

 اهیرحسیي زرًٍدی، هرتضی لَ، ًقی : حویدرضاآقایاى

 هحوَدی

 حسیي هعدل، هحسي هسعَدی، عباض آزاد، : جَادآقایاى

 حاجیاًی جوالی

 ترابی، ًازًیي رضایی، فاطوِ برجستِ، فاطوِ :خاًن ّا

 آبادی فتح هْال

 زیٌب کرهی، فاطوِ :خاًن ّا

 زّرا هرادزادُ، هرین داٍر،

 غالهسادُ

 یکشٌبِ

 ترابی، ًازًیي رضایی، فاطوِ برجستِ، فاطوِ :خاًن ّا

  آبادی فتح هْال

 زّرا هرادزادُ، هرین داٍر، زیٌب کرهی، فاطوِ :خاًن ّا

 غالهسادُ

 اهیرحسیي زرًٍدی، هرتضی لَ، ًقی : حویدرضاآقایاى

 هحوَدی

 عباض آزاد، : جَادآقایاى

 هعدل، هحسي هسعَدی،

 حاجیاًی جوالی حسیي

 دٍشٌبِ

 اهیرحسیي زرًٍدی، هرتضی لَ، ًقی : حویدرضاآقایاى

 هحوَدی

 حسیي هعدل، هحسي هسعَدی، عباض آزاد، : جَادآقایاى

 حاجیاًی جوالی

 ترابی، ًازًیي رضایی، فاطوِ برجستِ، فاطوِ :خاًن ّا

 آبادی فتح هْال

 زیٌب کرهی، فاطوِ :خاًن ّا

 زّرا هرادزادُ، هرین داٍر،

 غالهسادُ

 سِ شٌبِ

 ترابی، ًازًیي رضایی، فاطوِ برجستِ، فاطوِ :خاًن ّا

 آبادی فتح هْال

 زّرا هرادزادُ، هرین داٍر، زیٌب کرهی، فاطوِ :خاًن ّا

 غالهسادُ

 اهیرحسیي زرًٍدی، هرتضی لَ، ًقی : حویدرضاآقایاى

 هحوَدی

 عباض آزاد، : جَادآقایاى

 هعدل، هحسي هسعَدی،

 حاجیاًی جوالی حسیي

 چْارشٌبِ

 : آقای فرزاMRIًِعرصِ * : آقای علیوحودی، خاًن صادقیCTعرصِ  :هربیاى

 ّفتِ( 07 -دی هاُ بِ پایاى هی رسد 10شْریَر هاُ شرٍع در تاریخ  08)از تَجِ 9

 

 

 



 

 

  آبان ماه به پایان می رسد( 21هفته  ادامه و در تاریخ  11شهریور ماه شروع و به مدت  11)از تکٌَلَژی پرتَشٌاسی 4ترم دانشجویان 3کارآموزی 

  (08/5ّفتِ اٍل )از  (16/5ّفتِ دٍم )از 

  صبح بعدازظْر صبح بعد ازظْر

 کلیٌیک احودیِ

 (03:51الی  03:51)

بیوارستاى اهام حسیي 

 )ع(

 (03:51الی01)

 کلیٌیک احودیِ

 (05:03الی 0:51) 

بیوارستاى اهام حسیي 

 )ع(

 (05:03الی 0:51) 

 کلیٌیک احودیِ

 (03:51الی  03:51)

 بیوارستاى اهام حسیي )ع(

 (03:51الی01)

 کلیٌیک احودیِ

 (05:03الی 0:51) 

 بیوارستاى اهام حسیي )ع(

 (05:03الی 0:51) 

هحل 

 کارآهَزی

 2گرٍُ 

 فاطوِ :خاًن ّا

 قرباًی، زیٌب سپاّی،

 خاکپَر، ساجدُ

 هظاّری زیٌب

 0گرٍُ 

 یسدی اهیرحسیي: آقایاى

 بیاری، بٌیاهیي ًصاد،

 ًصاد، رجب هعیي هحود

 شریفی علی

 1گرٍُ 

 هحود آیدا :خاًن ّا

 ّوتی،ًگیي زّرا ًصاد،

 ّدیِ پٌاّی،

 رستگاریاى

 5گرٍُ 

 رٍح حوید :آقایاى

 خسرٍی، هْراى آٍر،

 عصیوی، عرفاى

 ًجفی اهیرحسیي

 1گرٍُ 

 ًصاد، هحود آیدا :خاًن ّا

 ّدیِ پٌاّی، ّوتی،ًگیي زّرا

 رستگاریاى

 5گرٍُ 

 آٍر، رٍح : حویدآقایاى

 عرفاى خسرٍی، هْراى

 ًجفی اهیرحسیي عصیوی،

 2گرٍُ 

 سپاّی، فاطوِ :خاًن ّا

 ساجدُ قرباًی، زیٌب

 هظاّری زیٌب خاکپَر،

 0گرٍُ 

 ًصاد، یسدی اهیرحسیي: آقایاى

 هعیي هحود بیاری، بٌیاهیي

 شریفی علی ًصاد، رجب

 شٌبِ

 5گرٍُ 

 آٍر، رٍح : حویدآقایاى

 عرفاى خسرٍی، هْراى

 اهیرحسیي عصیوی،

 ًجفی

 1گرٍُ 

 هحود آیدا :خاًن ّا

 ّوتی،ًگیي زّرا ًصاد،

 رستگاریاى ّدیِ پٌاّی،

 0گرٍُ 

 یسدی اهیرحسیي: آقایاى

 بیاری، بٌیاهیي ًصاد،

 ًصاد، رجب هعیي هحود

 شریفی علی

 2گرٍُ 

 سپاّی، فاطوِ :خاًن ّا

 ساجدُ قرباًی، زیٌب

 هظاّری زیٌب خاکپَر،

 0گرٍُ 

 ًصاد، یسدی اهیرحسیي: آقایاى

 رجب هعیي هحود بیاری، بٌیاهیي

 شریفی علی ًصاد،

 2گرٍُ 

 زیٌب سپاّی، فاطوِ :خاًن ّا

 زیٌب خاکپَر، ساجدُ قرباًی،

 هظاّری

 5گرٍُ 

 آٍر، رٍح : حویدآقایاى

 عرفاى خسرٍی، هْراى

 ًجفی اهیرحسیي عصیوی،

 1گرٍُ 

 زّرا ًصاد، هحود آیدا :خاًن ّا

 ّدیِ پٌاّی، ّوتی،ًگیي

 رستگاریاى

 یکشٌبِ

- 

 5گرٍُ 

 رٍح : حویدآقایاى

 خسرٍی، هْراى آٍر،

 عصیوی، عرفاى

 ًجفی اهیرحسیي

- - - 

 5گرٍُ 

 آٍر، رٍح : حویدآقایاى

 عرفاى خسرٍی، هْراى

 ًجفی اهیرحسیي عصیوی،

 چْارشٌبِ - -

- 

 1گرٍُ 

 هحود آیدا :خاًن ّا

 ّوتی،ًگیي زّرا ًصاد،

 ّدیِ پٌاّی،

 رستگاریاى

- 

 0گرٍُ 

 اهیرحسیي: آقایاى

 بٌیاهیي ًصاد، یسدی

 هعیي هحود بیاری،

 علی ًصاد، رجب

 شریفی

- 

 1گرٍُ 

 ًصاد، هحود آیدا :خاًن ّا

 پٌاّی، ّوتی،ًگیي زّرا

 رستگاریاى ّدیِ

- 

 0گرٍُ 

 ًصاد، یسدی اهیرحسیي: آقایاى

 هعیي هحود بیاری، بٌیاهیي

 شریفی علی ًصاد، رجب

 پٌجشٌبِ

 کلیٌیک احودیِ: آقای ضیائی ٍ خاًن دشتباى* بیوارستاى اهام حسیي )ع( : آقای عسیسی ٍ آقای رهضاًی : هربیاى

 

 آباى هاُ بِ پایاى هی رسد( 18ّفتِ  اداهِ ٍ در تاریخ  01شْریَر هاُ شرٍع ٍ بِ هدت  08)از تَجِ 9

 



 

 

  آبان ماه به پایان می رسد( 21هفته  ادامه و در تاریخ  11شهریور ماه شروع و به مدت  11)از  تکٌَلَژی پرتَشٌاسی 2ترم دانشجویان 1کارآموزی 

  (08/5ّفتِ اٍل )از 

  صبح  بعدازظْر

 کلیٌیک احودیِ

 (08921الی  04921)

 بیوارستاى اهام حسیي )ع(

 (08921الی03)

 احودیِکلیٌیک 

 (02904الی 6921) 

 بیوارستاى اهام حسیي )ع(

 (02904الی 6921) 
 

 شٌبِ - - - -

 یکشٌبِ - - - -

 Dگرٍُ 

 ًصاد،  ّراتی باستاًی، ّدیِ بیتا :خاًن ّا

 دّوردُ ًگْداری، فاطوِ هعصَهِ

 Cگرٍُ 

سعیدی،  زّرا یَسفی،  آبادی، هرین کاظن پریسا :خاًن ّا

 قاسوی کالت، یگاًِ کبَدی هطْرُ

 Bگرٍُ 

 زادُ، فاطوِ هحوَد خدری، درسا یسٌا :خاًن ّا

 بَشهْراًی سجادی، فاطوِ

 Aگرٍُ 

زادُ،  سلواى هقبل، علیرضا هیالد:  آقایاى

 اهاهی هْدی فالح،  اهیي

 دٍشٌبِ

 Aگرٍُ 

زادُ،  سلواى هقبل، علیرضا هیالد :آقایاى

 اهاهی هْدی فالح،  اهیي

 Bگرٍُ 

سجادی،  زادُ، فاطوِ هحوَد درساخدری،  یسٌا :خاًن ّا

 بَشهْراًی فاطوِ

 Cگرٍُ 

 زّرا یَسفی،  آبادی، هرین کاظن پریسا :خاًن ّا

 قاسوی کالت، یگاًِ کبَدی سعیدی، هطْرُ

 

 Dگرٍُ 

 ًصاد،  ّراتی باستاًی، ّدیِ بیتا :خاًن ّا

 دّوردُ ًگْداری، فاطوِ هعصَهِ

 

 سِ شٌبِ

 چْارشٌبِ - - - -

 پٌجشٌبِ - - - -

 کلیٌیک احودیِ: آقای ضیائی ٍ خاًن دشتباى* بیوارستاى اهام حسیي )ع( : آقای عسیسی ٍ آقای رهضاًی: هربیاى

 

 آباى هاُ بِ پایاى هی رسد( 18ّفتِ  اداهِ ٍ در تاریخ  01شْریَر هاُ شرٍع ٍ بِ هدت  08تَج9ِ )از 

 

 

 

 

 


