
 
 در 4برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی ترم 

 79-79نیمسال دوم سال تحصیلی 

 ( می باشد.03/9 – 03/21روزهای کارآموزی شنبه،یکشنبه ودوشنبه صبح )

 62/ 1/  21لغایت   62/ 2/1 62/ 2/  12لغایت    69/ 22/ 12 نام و نام خانوادگی

ممی زاده . علیرضا 1  

پیمان   پهلوان زاده. 2  

احمدی  . رضا 3  

. کوثر حیدری4  

. ندا  اصغریان5  

. صبا  علیزاده6  

 . ژیال امامی زاد7

 . پرنیان  صوفی زاده8

 

 زنان و کودکان  جراحی

 

 جراحی عمومی و چشم

. امیر وفایی1  

. مهدی   طالعی2  

. میرکامیار محمدی3  

. فاطمه    سالمیان4  

. سیده فائزه مظفری5  

مائده    حلمی. 6  

. شبنم    نظرزاده7  

. سارا   سلمان زاده8  

 زنان و کودکان  جراحی جراحی عمومی و چشم

 

 نام و نام خانوادگی

 

 62/ 1/  21لغایت   62/ 2/1 62/ 2/  12لغایت    69/ 22/ 12

.غالم عباس شکاری 1  

. عباس غالم زاده2  

. سینا  محمدلو3  

اصغر   علی محمدی 4  

. مهیا شیری5  

.مریم ولی زاده 6  

. سپیده علیپور7  

 . فاطمه ساالری8

 جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب ENTجراحی ارولوژی و 

.  بهنام  شیری1  

. محمد مهدی عزیزی2  

. رسول نصیری3  

. زهرا  عبدی4  

. فاطمه  برنا 5  

. ندا  باقری 6  

. حانیه  آقایی 7  

 ENTجراحی ارولوژی و  جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب

 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 

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

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



 

  79-79سالتحصیلی  دوم در نیمسال  4ترم مقطع کارشناسی  هوشبریبرنامه کارآموزی دانشجویان رشته 

 کودکان )بیمارستان مطهری(جراحی زنان و 

 ( 03/9 – 03/21روزهای کارآموزی شنبه، یکشنبه و دوشنبه صبح )

 می باشد.

 62/ 2/ 12لغایت    69/ 21/ 21 69/  21/  21لغایت    69/ 22/ 12 نام و نام خانوادگی

. علیرضا  ممی زاده1  

پهلوان زاده .پیمان2  

حیدری .کوثر3  

اصغریان .ندا 4  

 جراحی کودکان زنانجراحی 

.رضا  احمدی1  

.صبا  علیزاده2  

.ژیال   امامی زاده3  

.پرنیان  صوفی زاده4  

 زنانجراحی  جراحی کودکان

 62/  1/ 21لغایت    62/ 1/ 11 62/  1/  11لغایت    62/ 1/ 2 

.امیر  وفایی1  

.مهدی  طالعی2  

.فاطمه سالمیان3  

ئزه مظفری.سیده فا4  

 جراحی کودکان زنانجراحی 

.میرکامیار  محمدی1  

.مائده     حلمی2  

.شبنم   نظرزاده3  

.سارا     سلمان زاده4  

 زنانجراحی  جراحی کودکان

 

 

 توضیحات:

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

 باشد.

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

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

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

 


