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 عالمه بهلول  خش طب تصویری بیمارستان: بمحل کارآموزی

 93:37الی  0:37ساعات کارآموزی:صبح 

 ابراهیمیان خانم-معصومیمربیان کارآموزی:آقای 

 مهر روز دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

 تاریخ 2/7/89 1/7/89 3/7/89 4/7/89 5/7/89 6/7/89 7/7/89 9/7/89 8/7/89 21/7/89 22/7/89 21/7/89

 9گروه            

 2گروه            

 

 مهر روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

  تاریخ 23/7/89 24/7/89 25/7/89 26/7/89 27/7/89 29/7/89 28/7/89 11/7/89 12/7/89 11/7/89 13/7/89 14/7/89 15/7/89 16/7/89

 9گروه              

 2گروه              



 

 مهر روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه

  تاریخ 17/7/89 19/7/89 18/7/89 31/7/89

 9گروه اربعین   

 2گروه حسینی   

 

 آبان روز چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

 تاریخ 2/9/89 1/9/89 3/9/89 4/9/89 5/9/89 6/9/89 7/9/89 9/9/89 8/9/89 21/9/89

 9گروه     رحلت  شهادت   

 2گروه     پیامبر)ص(  امام رضا)ع(   

 

 

 

 آبان روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

  تاریخ 22/9/89 21/9/89 23/9/89 24/9/89 25/9/89 26/9/89 27/9/89 29/9/89 28/9/89 11/9/89 12/9/89 11/9/89 13/9/89 14/9/89

 9گروه     شهادت         

امام حسن          

 عسکری)ع(

 2گروه    



 

 آبان روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

 تاریخ 15/9/89 16/9/89 17/9/89 19/9/89 18/9/89 31/9/89

 9گروه      

 2گروه      

 

 

 

 

 

 آذر روز جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

  تاریخ 2/8/89 1/8/89 3/8/89 4/8/89 5/8/89 6/8/89 7/8/89 9/8/89 8/8/89 21/8/89 22/8/89 21/8/89 23/8/89 24/8/89 25/8/89

 9گروه               

 2گروه               

 آذر روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه

  تاریخ 26/8/89 27/8/89 29/8/89 28/8/89 11/8/89 12/8/89 11/8/89 13/8/89 14/8/89 15/8/89 16/8/89 17/8/89 19/8/89 18/8/89 31/8/89

 9گروه               

 2گروه               



 

 

 

 

 

 

 

 

 داشتن روپوش سفید و اتیکت الزامی است.

  کارآموزی را ندارد.( ن اتیکت اجازه حضور در جلسه )دانشجو در صورت همراه نداشت

 می گردد. دانشجو موظف است در ساعات تعیین شده حضور یابد.حضور و غیاب توسط مربی در دفتر کارآموزی ثبت

 رعایت ادب،نظم و حجاب اسالمی الزامی می باشد.

 تذکر مهم: هیچ یک از دانشجویان مجاز به جابجایی گروه نمی باشد، نه جابجایی با یک نفر دیگر و نه جبرانی.

 

 

 

 

 

 دکتر محمد کشتکار

 مدیرگروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی

 دی روز یکشنبه  دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

  تاریخ 2/21/89 1/21/89 3/21/89 4/21/89 5/21/89 6/21/89 7/21/89 9/21/89 8/21/89 21/21/89 22/21/89 21/21/89 23/21/89

 9گروه             

 2گروه             

 یدا نگاریآ-فاطمه مقدس-امین صادقی-فایزه رجبی-مجید حسن آبادی-فاطمه اکبری-امیر علی آریایی-آرمیتا آرمون :1گروه 

زهرا ولی محمدی-حمیده محمد زاده-محبوبه فدایی فر-محمد شورگشتی-جواد دروگر-احسان حسنی-محمد باقر تقی پور-ندا پودینه: 2گروه  


