
  0911-0411در نیمسال دوم سال تحصیلی 4برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی ترم

 جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب

 ( می باشد.8–04روزهای کارآموزی یکشنبه و دوشنبه صبح )

 1255/ 56/ 50لغایت    99/ 16/ 62 99/ 16/ 11لغایت  99/ 11/ 62 نام و نام خانوادگی

 شکوفه فتح اله پور .1

 مهسا فرجی .2

 سروه کریمی .3

 علی کفیل .4

 جراحی مغز و اعصاب جراحی ارتوپدی

 پرستو محمد زاده .1

 عسل هادی فر .2

 ثمین سلمانی .3

 احسان نریمانی .4

 جراحی ارتوپدی جراحی مغز و اعصاب

 1255/ 52/ 52لغایت  1255/ 50/ 51 1255/ 50/ 50لغایت 1255/ 56/ 52 

 

 کبری ابراهیمی .1

 بدیعبیتا  .2

 نازیال پیروتی .3

 یوسف شیخ زاده .4

 جراحی مغز و اعصاب جراحی ارتوپدی

 

 لیال رضوی .1

 آیدا عزیزی .2

 سعید حسین زاده .3

 مرتضی ذرغم .4

 

 جراحی ارتوپدی جراحی مغز و اعصاب

 

 توضیحات:

  در هر ترم  مجاز می باشد.جلسه  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 

 

 

 

 

 



 

  0911-0411در نیمسال دوم سال تحصیلی 4برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی ترم

 جراحی زنان و کودکان بیمارستان مطهری

 می باشد.( 8–04و دوشنبه صبح )  روزهای کارآموزی یکشنبه

 1255/ 56/ 50لغایت    99/ 16/ 62 99/ 16/ 11لغایت  99/ 11/ 62 نام و نام خانوادگی

 هانیه عبدالهی .5

 آیسان محمدزاد .6

 کوثر مرادی .7

 محمد سید کریمی .8

 جراحی کودکان جراحی زنان

 ثنا وهاب زاده .1

 پریوش نادری .2

 نگین کریمی .3

 امیرحسین قیطرانی .4

 

 جراحی زنان جراحی کودکان

 1255/ 52/ 52لغایت    1255/ 50/ 51 1255/ 50/ 50لغایت 1255/ 56/ 52 

 

 بیتا اشرفی .5

 نسرین حیدرزاده .6

 زهرا رحیم لو .7

 علیرضا بابا زاده .8

 جراحی کودکان جراحی زنان

 
 مریم رضایی .1

 فاطمه شبانی .2

 امانج خدری .3

 عبدالناصر سلیم .4

 

 جراحی زنان جراحی کودکان

 

 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 

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

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

 

 

 



 

 0911-0411درنیمسال دوم سال تحصیلی  4برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی ترم 

 .( می باشد8 –04روزهای کارآموزی یکشنبه و دوشنبه صبح )

 

 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 

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

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

 1255/ 52/52لغایت   1255/ 52/56 1255/ 56/ 50لغایت   99/ 62/11 نام و نام خانوادگی

 کبری ابراهیمی .1

 بیتا بدیع .2

 نازیال پیروتی .3

 لیال رضوی .4

 آیدا عزیزی .5

 سعید حسین زاده .6

 مرتضی ذرغم .7

 یوسف شیخ زاده .8

 جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب   ENT و ارولوژی جراحی

 پور شکوفه فتح اله .5

 مهسا فرجی .6

 سروه کریمی .7

 پرستو محمد زاده .8

 عسل هادی فر .9

 علی کفیل .11

 احسان نریمانی .11

 ثمین سلمانی .12

 ENT و ارولوژی جراحی جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب 

 

 نام و نام خانوادگی

 

 1255/ 52/52لغایت   1255/ 52/56 1255/ 56/ 50لغایت   99/ 62/11

 بیتا اشرفی .5

 نسرین حیدرزاده .6

 رحیم لوزهرا  .7

 مریم رضایی .8

 فاطمه شبانی .9

 علیرضا بابازاده .11

 امانج خدری .11

 عبدالناصر سلیم .12

 جراحی عمومی و چشم

  

 

 

 جراحی زنان 

 

 

 

 هانیه عبدالهی .1

 آیسان محمدزاد .2

 کوثر مرادی .3

 ثنا وهاب زاده .4

 پریوش نادری .5

 نگین کریمی .6

 محمد سید کریمی .7

 امیرحسین قیطرانی .8

 جراحی زنان 

 
 جراحی عمومی و چشم


