
  5رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترمبرنامه کارآموزی دانشجویان 

 79-79در نیمسال اول سال تحصیلی 

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

 

 نام و نام خانوادگی

1  /7 /69 

 لغایت

42 /7  /69 

46 /7  /69 

 لغایت

15 /8  /69 

42 /8  /69 

 لغایت

9 /6  /69 

11 /6  /69 

 لغایت

47 /6 /69 

4 /12 /69 

 لغایت

18 /12 /69 

 مجتبی غالمی.1

 .عبداله آگشته2

 .سمیه حسینی3

 .گلشادمحمدنژاد4

 .لیالهاشم زاده5

و  زنانجراحی 

 کودکان

و  جراحی عمومی

 چشم
جراحی ارولوژی 

 ENTو 

 و ارتوپدی

 واعصاب مغز

اورژانس بیمارستان 

 امام

 

 رویانوبختی.1

 اجاق زاده .سکینه2

 .سمیرامصطفایی3

 .النازعزیزی4

 .الهه خوش ضمیر5

اورژانس بیمارستان 

 امام

 

و  زنانجراحی 

 کودکان

و  جراحی عمومی

 چشم
جراحی ارولوژی 

 ENTو 
 و ارتوپدی

 واعصاب مغز

 ارسالن مروئی میالن.1

 .سیامندمولودی2

 .سحروحیدی3

 .آرزوفرج پور4

 .شیماشیخانی5

 و ارتوپدی

 واعصاب مغز

اورژانس بیمارستان 

 امام

 

و  زنانجراحی 

 کودکان

 و جراحی عمومی

 چشم
جراحی ارولوژی و 

ENT 

 سیدعلی موسوی.1

 .محمدشفاعتی2

 .بیتااکبرلو3

 .شراره فرج زاده4

جراحی ارولوژی 

 ENTو 

 و ارتوپدی

 واعصاب مغز

اورژانس بیمارستان 

 امام

 

و  زنانجراحی 

 کودکان

 و جراحی عمومی

 چشم

 دادگرمهدی .1

 .جوادیزدان جو2

 .فاطمه رفیعی3

 .الهام محرم زاده4

 .زهراجعفری5

و  جراحی عمومی

 چشم
جراحی ارولوژی 

 ENTو 
 و ارتوپدی

 واعصاب مغز

اورژانس بیمارستان 

 امام
 

و  زنانجراحی 

 کودکان

 

 توضیحات:

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

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

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

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

 

 

 



 

 

 

  79-79در نیمسال اول سالتحصیلی  5برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترم

 جراحی زنان و کودکان )بیمارستان مطهری(

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

 

 نام و نام خانوادگی
 لغایت 69/  7/  1

15 /7  /69 

 لغایت 69/  7/  19

42 /7  /69 

 جراحی کودکان جراحی زنان مجتبی غالمی،سمیه حسینی،گلشادمحمدنژاد

 جراحی زنان جراحی کودکان عبداله آگشته،لیال هاشم زاده

 
 لغایت 69/  7/ 46

9 /8  /69 

 لغایت 69/  8/ 7

15 /8  /69 

 جراحی کودکان جراحی زنان رویانوبختی،سکینه اجاق زاده،الهه خوش ضمیر

 جراحی زنان جراحی کودکان سمیرامصطفایی،النازعزیزی

 
 لغایت 69/  8/ 42

47 /8  /69 

 لغایت 69/  8/ 46

  9 /6  /69 

 جراحی کودکان جراحی زنان ارسالن مروئی میالن،آرزوفرج پور

 جراحی زنان جراحی کودکان سیامندمولودی،شیماشیخانی،سحروحیدی

 
 لغایت 69/  6/  11

18 /6  /69 

 لغایت 69/  6/ 16

47 /6  /69 

 جراحی کودکان جراحی زنان سیدعلی موسوی، شراره فرج زاده

 جراحی زنان جراحی کودکان محمدشفاعتی،بیتا اکبرلو

 
 لغایت 69/  4/12

6 /12 /69 

 لغایت 69/ 12/ 12

18 /12  /69 

 جراحی کودکان جراحی زنان مهدی دادگر،الهام محرم زاده،زهراجعفری

 جراحی زنان جراحی کودکان فاطمه رفیعی جوادیزدان جو،

 توضیحات:

  می باشد.جلسه در هر ترم  مجاز  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 

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

  بق مقررات دانشکده  الزامی می باشد.و رعایت کامل یونیفرم در بخش های مربوطه ط  اتیکتبه همراه داشتنن 

 

 

 

 

 

 


