
 

 79-79نیمسال اول سال تحصیلی  در  5برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی ترم

 ( می باشد.03/9 – 03/21شنبه صبح )پنجشنبه وچهارشنبه،سه روزهای کارآموزی 

 69/ 11/  14لغایت   69/ 8/ 24 69/  8/  23لغایت    69/ 7/ 4 نام و نام خانوادگی

 زادهریحانه فرخ  .1

 منیره  بهروش .2

 فاطمه  عیاری نسب .3

 نگین  عبدالحسین نژاد .4

 عبدی رضا .5

 سینا مصطفی زاده .6

 مهدی ایازی آذر .7

 میالد گل محمدی .8

 

 زنان و کودکان  جراحی

 

 جراحی عمومی و چشم

 پریسا رشدی .1

 پریا سوادی .2

 مریم علیزاده .3

 مهری حسینی .4

 هیدی نبی زاده .5

 مهرداد محرم زاده .6

 نیما سهرابی  .7

 زنان و کودکان  جراحی جراحی عمومی و چشم

 

 نام و نام خانوادگی

 

 69/ 11/  14لغایت   69/ 8/ 24 69/  8/  23لغایت    69/ 7/ 4

قوی پنجه مهسا .1  

هدی محمدی .2  

الهام عالی نژاد .3  

دلپاک خوش پرواز 4  

مهدی زینال تاج .5  

میالد نجفقلیان .6  

 شهریار مهدی زاده .7

 جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب ENTجراحی ارولوژی و 

 زهرا سیفی .1

 راخ فرناز .2

 اسما جعفرزاده .3

 مهسا ایمانی .4

 سکینه حسین زاده .5

 شهاب بهفر .6

 احسان پیروتی .7

حسامی پویا .8  

 ENTجراحی ارولوژی و  جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب

 توضیحات:

 جلسه در هر ترم  مجاز می باشد. 0هیچ عنوان مجاز به غیبت از کارآموزی نمی باشد، در صورت ارائه مدرک مستند حداکثر تا  دانشجو به 

 .غیبت غیر موجه از کارآموزی باعث نمره صفر در واحد کارآموزی خواهد شد 

  قانون  رفتارخواهد شد. طابق قلمداد شده و معدم حضور به موقع و ترک زودتر از موعد مقرر محل کارآموزی به عنوان بی انضباطی 

  و رعایت کامل یونیفرم در بخش های مربوطه طبق مقررات دانشکده  الزامی می باشد.  اتیکت به همراه داشتن 

 

 

 



 

 

 

یمارستان جراحی زنان و کودکان )ب  79-79در نیمسال اول سالتحصیلی  5برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی ترم

 مطهری(

  (03/9 – 03/21روزهای کارآموزی سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه صبح )

 می باشد.

 69/ 8/ 23لغایت    69/ 7/ 29 69/ 7/ 22لغایت    69/ 7/  4 نام و نام خانوادگی

 رضا عبدی

 سینا مصطفی زاده

 ریحانه فرخ زاده 

 فاطمه عیاری نسب

 جراحی کودکان جراحی زنان

ایازی آذرمهدی   

 میالدگل محمدی 

 منیره بهروش

 نگین عبدالحسین نژاد

 جراحی زنان جراحی کودکان

 69/ 11/ 14لغایت    69/ 6/ 22 69/ 6/ 21لغایت    69/ 8/ 24 

 مهرداد محرم زاده 

 مریم علیزاده

 مهری حسینی

 هیدی نبی زاده

 جراحی کودکان جراحی زنان

 نیما سهرابی

 پریسارشدی

 پریاسوادی

 جراحی زنان جراحی کودکان

 

 توضیحات:

  جلسه در هر ترم  مجاز می باشد. 0دانشجو به هیچ عنوان مجاز به غیبت از کارآموزی نمی باشد، در صورت ارائه مدرک مستند حداکثر تا 

 .غیبت غیر موجه از کارآموزی باعث نمره صفر در واحد کارآموزی خواهد شد 

  موعد مقرر محل کارآموزی به عنوان بی انضباطی قلمداد شده و مطابق قانون  رفتارخواهد شد.عدم حضور به موقع و ترک زودتر از 

  و رعایت کامل یونیفرم در بخش های مربوطه طبق مقررات دانشکده  الزامی می باشد.  اتیکتبه همراه داشتن 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


