
  عصرنیم گردش  -1 رادیولوژي عملی

  97- 98 اول نیمسال -95دانشجویان ورودي 

1گروه

اولگردش 

24/06/97شروع  

  21/07/97پایان  

    وه بگر             ه الف                          گرو

  2گروه 

دوم گردش

22/07/97شروع  

97/ 21/08پایان  

  روه بگ             گروه الف                            
  نام و نام خانوادگی  ردیف  نام و نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف

رهنما بابک  1  نژاد آرمان خسروي  1  ایزدي نیکا  1  آرین کیا ساسان  1

سعیدي سوما  2  رشادي محمد رضا  2  پوراحمدي میانروه شادي  2  افشار زهرا  2

شاهرخی موسوي نیلوفر  3  رهبر علی  3  آغنده پردیس  3  حیدر عبداالمیرمیمی یالت  3

شجاعیان سید امیر عطا  4  مصطفیرحیم   هادي  4    حنانی راضیه  4  استاد خلیل فاطمه  4

  سعدي سها  5  تاجیک زهرا  5

  

خبازیان طناز  5  بلوادامو ثانی   5

خبازیان آیناز  6  العکري مریم  6  معصومه رحیمی  6    

  3گروه 

 سومگردش 

22/08/97شروع  

20/09/97پایان  

  روه بگ                                   گروه الف                                                        

  4  گروه

چهارمگردش 

21/09/97شروع  

  18/10/97پایان  

  روه بگ                                         گروه الف                                          

  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف

  منافی صبا  1  گواهی زهرا  1  غفوري علیرضا  1  صف آرایی یاشار  1

  مهدي پور قزوینی مه سیما  2  هللا گانی محمد رضا  2  غالمی علی  2  عزیزي ساینا  2

  یوسف بیگی آیالر  3  کریمی امیداهللا  3  فضل الهی فاطمه السادات  3  علومی امیر محمد  3

  جوادزاده داریوش  4  قاسمی امید  4  جاغوري آیناز  4  الحسن علی  4

  حسینی مهدیه سادات  5    عیسی مراد فاطمه  5  آلجواد زینب  5

      محمدي مهدي  6  آوودوآسوما  6

    کمالی فاطمه  7  

  
  توضیحات:

  
  میباشد. 18/10/97  گردشهاوتاریخ پایان   24/06/97گردشها    تاریخ شروع 

  .در بخش حضور نخواهند داشت سه شنبه عصر شنبه و دانشجویان به دلیل حضور در کالس نظري در روزهاي

  

  رادیوهفته اول شروع روتیشن گروه الف بخش 

  

  
  

تاریخ گردش دروس یک واحدي

21/07/97الی        08/07/97نیمه دوم گردش  اول  07/07/97الی      24/06/97نیمه اول گردش اول    

    21/08/97الی        06/08/97نیمه دوم گردش دوم     05/08/97الی     22/07/97نیمه اول گردش دوم    

20/09/97الی        07/09/97نیمه دوم گردش سوم     06/09/97الی      22/08/97نیمه اول گردش سوم   

18/10/97الی        05/10/97نیمه دوم گردش چهارم  04/10/97الی      21/09/97نیمه اول گردش چهارم


