
  0911-0011در نیمسال دوم سال تحصیلی 6برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی ترم

 جراحی ارتوپدی و مغز واعصاب

 ( می باشد.8 –00روزهای کارآموزی  چهارشنبه و پنج شنبه صبح )

 1011/ 19/ 11لغایت    1011/ 11/ 12 22/ 19/ 92لغایت  22/ 11/ 92 نام و نام خانوادگی

 حسین کاویانی .1

 منیب خضری .2

 پریسا امینی .3

 جراحی مغز واعصاب جراحی ارتوپدی

 مهرداد پوراحمد .1

 پدرام اکبری .2

 نازیال تقی زاده .3

 رقیه آقاعلی زاد .4

 

 جراحی ارتوپدی جراحی مغز واعصاب

 1011/ 10/ 11لغایت  1011/ 11/ 12 1011/ 11/ 11لغایت 1011/ 19/ 11 

 

 امین مولودی  .1

 ساالر قاسمی .2

 مهسا محمدزاده .3

 رقیه رحمتی .4

 جراحی مغز واعصاب جراحی ارتوپدی

 

 علی نجف زاده .1

 داوود روشن رو .2

 مهدی طالعی .3

 زهرا بابالو .4

 

 جراحی ارتوپدی جراحی مغز واعصاب

 

 توضیحات:

  ترم  مجاز می باشد.جلسه در هر  9دانشجو 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 مطابق قانون  رفتارخواهد شد 

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

 

 

 

 

 

 



  0911-0011در نیمسال دوم سال تحصیلی 6برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی ترم

 جراحی زنان و کودکان بیمارستان مطهری 

 ( می باشد.8 –00چهارشنبه و پنج شنبه صبح ) روزهای کارآموزی 

 1011/ 19/ 11لغایت    1011/ 11/ 12 22/ 19/ 92لغایت  22/ 11/ 92 نام و نام خانوادگی

 هوتن جباری .4

 محمد ولیزاده .5

 سبا علی زاده .6

 رویا احمدی .7

 جراحی کودکان جراحی زنان

 محمد حسین حسن زاده .5

 فرزان پیری .6

 معصومه احمدی .7

 

 جراحی زنان جراحی کودکان

 1011/ 10/ 11لغایت    1011/ 11/ 12 1011/ 11/ 11 لغایت1011/ 19/ 11 

 

 پژمان افشین .5

 عرفان دلفروز  .6

 محدثه افراز .7

 حانیه خلیلی .8

 جراحی کودکان جراحی زنان

 

 میالد برجی .5

 آرام مهری .6

 رویا عباسی .7

 

 جراحی زنان جراحی کودکان

 

 توضیحات:

 جلسه در هر ترم  مجاز می باشد. 9ارائه مدرک مستند حداکثر تا  دانشجو به هیچ عنوان مجاز به غیبت از کارآموزی نمی باشد، در صورت 

 .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 مطابق قانون  رفتارخواهد شد 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 0911-0011درنیمسال دوم سال تحصیلی 6برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی ترم 

 ( می باشد.8 –00چهارشنبه و پنج شنبه صبح ) روزهای کارآموزی 

 

 توضیحات:

 جلسه در هر ترم  مجاز می باشد. 9باشد، در صورت ارائه مدرک مستند حداکثر تا  دانشجو به هیچ عنوان مجاز به غیبت از کارآموزی نمی 

 .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 مطابق  قانون  رفتارخواهد شد. 

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

 1011/ 10/ 11لغایت   1011/ 11/19 1011/ 19/ 11لغایت   22/ 92/11 نام و نام خانوادگی

 امین مولودی .1

 ساالر قاسمی .2

 علی نجف زاده .3

 داوود روشن رو .4

 مهدی طالعی .5

 مهسا محمدزاده .6

 زهرا بابالو .7

 رقیه رحمتی .8

 جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب   ENT و ارولوژی جراحی

 حسین کاویانی .1

 منیب خضری .2

 مهرداد پوراحمد .3

 پدرام اکبری .4

 پریسا امینی .5

 نازیال تقی زاده .6

 رقیه آقاعلی زاد .7

 ENT و ارولوژی جراحی جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب 

 

 نام و نام خانوادگی

 

 1011/ 10/ 11لغایت   1011/ 11/19 1011/ 19/ 11لغایت   22/ 92/11

 پژمان افشین .1

 عرفان دلفروز .2

 میالد برجی  .3

 ارام مهری .4

 محدثه افراز .5

 حانیه خلیلی .6

 رویا عباسی .7

 جراحی عمومی و چشم

  

 

 

 جراحی زنان 

 

 

 

 هوتن جباری .1

 محمد ولیزاده .2

 محمد حسین حسن زاده .3

 فرزان پیری .4

 سبا علی زاده .5

 رویا احمدی  .6

 معصومه احمدی .7

 

 جراحی زنان 

 
 جراحی عمومی و چشم


