
 9011-9911حصیلیسال تدوم ر نیمسال د8ترممقطع کارشناسی  هوشبریبرنامه کارآموزی دانشجویان رشته 

 ارتوپدی و مغز و اعصابجراحی 

 ( 8 –90صبح ) وسه شنبهروزهای کارآموزی شنبه، یکشنبه دوشنبه 

 2022/ 22/  00لغایت   99/ 29/20 99/ 20/ 21لغایت    99/ 20/ 20 نام و نام خانوادگی

 فربد فریور  .1

 سوما نیلوفری .2
 مغز و اعصابجراحی  ارتوپدی جراحی

 زهرا نوری .1

 یلدا فرزامی .2
 جراحی ارتوپدی جراحی مغز و اعصاب

 2022/ 22/  22لغایت 2022/ 20/20 2022/ 20/ 22لغایت  2022/ 02/22 

 بهنام باروزه .1

 اکرم پیرامون .2
 جراحی مغز و اعصاب جراحی ارتوپدی

 فرهاد خضری .1

 هنردوستکوثر  .2
 جراحی ارتوپدی جراحی مغز و اعصاب

 2022/ 20/ 22لغایت  2022/ 09/22 2022/ 22/  02لغایت 2022/ 22/ 20 

 رضایمهدی  .1

 هانیه بقالی .2
 جراحی مغز و اعصاب جراحی ارتوپدی

 جراحی ارتوپدی جراحی مغز و اعصاب ندا خوش نظر   . 1      

 توضیحات:

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

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

  انون  رفتارخواهد شد.ق مطابقعدم حضور به موقع و ترک زودتر از موعد مقرر محل کارآموزی به عنوان بی انضباطی قلمداد شده و 

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

  جلسه در هر ترم  مجاز می باشد. 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 

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

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

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

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