برنامه کارآموزی در عرصه پرتونگاری و سونوگرافی دانشجویان رادیولوژی کارشناسی ناپیوسته ورودی 96
نیمسال اول 98 -99
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

احسان حقدوست

زری رحمانی فرد

فاطمه ضیاء الدینی

بهجت عرب

طاهره امیری

مرجان عزیزیان

مریم قضوی

محسن مکی آبادی

مریم باقری

الهام بیاتی

علی هیلرودی

آزاده پارسا منش

گروه چهارم

فرشته شاهرحمانی

طیبه حسینی

عظیم اکبری

فاطمه نخعی

نامدار کاظمی

عصمت ایزدی

محمد آذر بهرام

زینب زمانی

محمد رشید آخش

تاریخ

طاهره شاهبداغی

 98/6/23تا 98/7/23

 98/7/24تا 98/8/20

 98/8/21تا 98/9/19

 98/9/20تا 98/10/19

گروه

گروه اول

افضلی پور

شفا

صبح باهنر

عصر باهنر

گروه دوم

شفا

افضلی پور

عصر باهنر

صبح باهنر

گروه سوم

عصر باهنر

صبح باهنر

شفا

افضلی پور

گروه چهارم

صبح باهنر

عصر باهنر

افضلی پور

شفا

 مربیان :خانم ها علیمرادی ،برازوان ،محمد حسین زاده ،آقای دکتر عبداللهی و آقای شریفی
 زمان کارآموزی  :دوشنبه ها صبح و عصر
 امتحان عملی کارآموزی در پایان هر دوره بیمارستانی توسط مربی محترم کارآموزی در همان بیمارستان
برگزار می گردد.
 عملکرد دانشجویان از طریق الگ بوک کنترل و امتیاز دهی می گردد.
 تاخیر ورود و تعجیل خروج  %25از نمره کسر می گردد.
 لیست حضور و غیاب در پایان ترم در کمیته کارآموزی مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر هوشنگ امیری دوماری
مدیر گروه رادیولوژی و فیزیک پزشکی

برنامه کارآموزی در عرصه  MRIدانشجویان رادیولوژی کارشناسی ناپیوسته ورودی 96
نیمسال اول 98 -99
گروه اول

گروه سوم

گروه دوم

آزاده پارسا منش

زری رحمانی فرد

بهجت عرب

مرجان عزیزیان

طاهره شاهبداغی

الهام بیاتی

صبح MRI
عصر MRI

گروه چهارم

گروه پنجم

فاطمه ضیاء الدینی

احسان حقدوست

طیبه حسینی

طاهره امیری

عصمت ایزدی

مریم باقری

محسن مکی آبادی

عظیم اکبری

محمد آذر بهرام

نامدار کاظمی

مریم قضوی

محمد رشید آخش

فاطمه نخعی

گروه

فرشته شاهرحمانی

علی هیلرودی

زینب زمانی

گروه ششم

از 98/6/23

از 98/7/13تا

از  98/8/3تا

از  98/8/25تا

از 98/9/16تا

از  98/10/1تا

تا98/7/12

98/8/2

98/8/24

98/9/15

98/9/30

98/10/19

گروه اول
گروه دوم

گروه دوم
گروه اول

گروه سوم
گروه چهارم

گروه چهارم
گروه سوم

گروه پنجم
گروه ششم

گروه ششم
گروه پنجم

 مربی :خانم رجبی زاده
 زمان کارآموزی  :شنبه ویکشنبه صبح و عصر
 امتحان عملی کارآموزی در پایان هر دوره بیمارستانی توسط مربی محترم کارآموزی در همان بیمارستان
برگزار می گردد.
 عملکرد دانشجویان از طریق الگ بوک کنترل و امتیاز دهی می گردد.
 تاخیر ورود و تعجیل خروج  %25از نمره کسر می گردد.
 لیست حضور و غیاب در پایان ترم در کمیته کارآموزی مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر هوشنگ امیری دوماری
مدیر گروه رادیولوژی و فیزیک پزشکی

