
 

 2شته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترم دانشجویان رمهارتهای بالینی برنامه کارآموزی 

 0911-0011سال تحصیلی دوم در نیمسال 

 می باشد. (91/7 – 11/00)شنبه و یکشنبه  روزهای کارآموزی 

 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  

 12/0/2011لغایت   8/3/2011 1/3/2011لغایت 12/2/2011 نام و نام خانوادگی

 ابراهیمیپریا استاد  -1

 سنا افسونی -2

 میترا امون -3

 مریم بگم پور -4

 صنم جعفرپوری -5

 سما حسینی -6

 رویا شاه بازی -7

 شقایق علی پور -8

 ستاره مصطفی زاده -9

 هادی جوانمرد خلیفانی -11

 ناصر خلیلی -11

 محمدرضا داداشی خونیقی -12

 مهدی صالحی -13

 رضا قازلی گولی -14

 رضا مهتری -15

 نقی ممی پور بارنجی -16

 جراحی زنان و مردان بخش

 

 

 

 

 

 

 

 عمل اتاق

 کوثر اعظمی -1

 حانیه اکبرزاده -2

 زهرا باقری رحیمی نژاد -3

 زهرا تقی پور -4

 اسما حبیبی نصرآبادی -5

 زهرا خلیل لوئی -6

 غزاله صمدیان -7

 مائده فرساد الیق -8

 صفا منصوری -9

 محمد خضرزاده -11

 سید محمدحسین خندانی -11

 متین سلطانی -12

 مهران طایفه کاظمی -13

 سعید مظهر -14

 حمیدرضا خانزاده کشاورز -15

 اشکان میرزایی -16

 عمل اتاق

 

 جراحی زنان و مردان بخش

 



 

 

 

 0911-0011در نیمسال دوم سال تحصیلی  2دانشجویان رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترم برنامه کارآموزی رفتار در اتاق عمل 

 ( می باشد.91/7 – 11/00روزهای کارآموزی شنبه، یکشنبه  )

  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 

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

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

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

 

 

 1/3/2011لغایت  21/1/2011 22/1/2011لغایت  12/2/2011 

 پریا استاد ابراهیمی -1

 شقایق علی پور -2

 ستاره مصطفی زاده -3

 خلیفانیهادی جوانمرد  -4

 

 اتاق عمل جراحی عمومی

 

 ENTاتاق عمل جراحی اورولوژی و 

 سنا افسونی -1

 صنم جعفرپوری -2

 ناصر خلیلی -3

 رضا مهتری -4

 اتاق عمل جراحی عمومی ENTاتاق عمل جراحی اورولوژی و 

 میترا امون -1

 سما حسینی -2

 محمدرضا داداشی خونیقی -3

 نقی ممی پور بارنجی -4

 جراحی ارتوپدیاتاق عمل  جراحی مغز و اعصاباتاق عمل 

 مریم بگم پور -1

 رویا شاه بازی -2

 مهدی صالحی -3

 رضا قازلی گولی -4

 جراحی مغز و اعصاباتاق عمل  جراحی ارتوپدیاتاق عمل 

 17/0/2011لغایت  6/0/2011 5/0/2011لغایت  7/3/2011 

 کوثر اعظمی -1

 اسما حبیبی نصرآبادی -2

 صفا منصوری -3

 مهران طایفه کاظمی -4

 ENTاتاق عمل جراحی اورولوژی و  عمومی اتاق عمل جراحی   

 حانیه اکبرزاده -1

 زهرا خلیل لوئی -2

 محمد خضرزاده -3

 سعید مظهر -4

 اتاق عمل جراحی عمومی ENTاتاق عمل جراحی اورولوژی و 

 زهرا باقری رحیمی نژاد -1

 غزاله صمدیان -2

 سید محمدحسین خندانی -3

 حمیدرضا خانزاده کشاورز -4

 جراحی ارتوپدیاتاق عمل  جراحی مغز و اعصاباتاق عمل 

 زهرا تقی پور -1

 مائده فرساد الیق -2

 متین سلطانی -3

 جراحی مغز و اعصاباتاق عمل  جراحی ارتوپدیاتاق عمل 


