
  صبح -3 رادیولوژي عملی 

  97- 98 اول نیمسال -93دانشجویان 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

  بهمنش رسا  1  سوگل -شکوهی زاده  1  عظیمی نهال  1  رفاهیت فاطمه  1

  عبداله پور علی   2  اشکان -صالحی پور  2  آستانه حورا  2  حکاك زاده آیدا  2

  سالمت نسترن  3  پریسا -نوروزي  3  بیگلر سارا  3  نژاد کوثرعلی   3

  وزیري نسترن  4  نسرین -رمضانی  4    معین جهرمی امیر  4  سالمتی مهسا  4

  بزرگی پویا  5  افسانه آبادي پگاه  5

  

  انصاري ماندانا  5  شیما -کربالیی  5

  میثاقی معصومه  6  غفارزاده زهرا  6  واعظی ارم  6  روح الهی محمد حسین  6

  سعیدي مارال  7  عزیزي نازنین  7  غفوریان مرجان  7  الیاسی بهاره  7

  )2(  فتاحی نسب مجتبی  8    

  4گروه 

 سومگردش 

22/08/97شروع  

20/09/97پایان  

  روه بگ                                   گروه الف                                                        

  3  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

  رسام الدین گردان  1  محمودي زانیار  1  افسانهآسائی   1  دژداري صابر  1

  فرخی پانیذ  2  رسولی کامران  2  معینی گلنوش  2  کرد فروغ  2

  پرندوش پرستو  3  ماهگلی محمد حسین  3  هنرمند فرزانه  3  کیال سمانه  3

  سلیمان پور تینا  4  سهرابخان محمد  4  عزیزي فاطمه  4  علی حسینی مهدیه  4

  شیشه ساز آذین  5  جعفري سهیل  5  حوریه غالمی  5  نادري محمد رضا  5

  ارشدي فرد بهاران  6  داوریا هلیا  6  نبی الهی مریم  6  فرهمند الهام  6

  ایرانی شهاب  7  لیال رستمیان  7  قائم مقامی سارا  7  صادقی مجید  7

  
  توضیحات:

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

واهند نمود.( صبح) کارآموزي خ2و ارتودنسی ع  2دانشجویان طبق لیست جداگانه از شنبه الی چهارشنبه در بخش پریو عملی - 1

  

  رادیولوژيو گروه ب بخش  سالمت دهانهفته 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


