
 

 

 4شته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترم دانشجویان ر اسکراب فنون عملکرد فرد و اصول برنامه کارآموزی

 0911-0411سال تحصیلی در نیمسال دوم 

 ( می باشد.91/7 – 11/04صبح ) شنبه چهارسه شنبه، روزهای کارآموزی 

 نام و نام خانوادگی
لغایت  82/11/99

82/18/99 

لغایت  82/18/99

1/8/22 

لغایت  7/8/22

89/8/22 

لغایت  4/3/22

82/3/22 

 ایوب احمدپور -1

 مهدی ساعدی -2

 سیامک رشیدی -3

 فاطمه آقاعلی نژاد -4

 زهرا بابایی -5

 عاطفه جهان نورد -6

 هانیه ابراهیمی -7

 جراحی عمومی

جراحی ارولوژی 

 و

ENT 

جراحی زنان و 

 اطفال

 

ارتوپدی  جراحی

 مغز و اعصاب و

 یونس نظرلو -1

 میرکیاوش خالقی -2

 هاتف وصفیپرهام  -3

 ن قره باغامهدی جو -4

 نسیم جمشید ملک آرا -5

 گوهر تقی زاده -6

 فاطمه رسولی -7

 مهسا ناجی -8

ارتوپدی  جراحی

 مغز و اعصاب و
 جراحی عمومی

جراحی ارولوژی 

 و

ENT 

جراحی زنان و 

 اطفال

 

 علی موالیی -1

 حمیدرضا پورغفار -2

 رامین امیرخانی -3

 امیر نظری -4

 کوثر اللهی آذر -5

 شقایق نصرت -6

 صبا ناصحی -7

 حسینیسنا  -8

جراحی زنان و 

 اطفال

 

ارتوپدی  جراحی

مغز و اعصاب و  
 جراحی عمومی

جراحی ارولوژی 

 و

ENT 

 مهدی خسروشاهی -1

 سجاد صحرانورد -2

 علیرضا مرتضی پور -3

 جاوید دشتی -4

 سرور خانه -5

 مهسا عبداله زاده -6

 زهرا هاتفی چهاربرج -7

 زهرا نصیری -8

جراحی ارولوژی 

 و

ENT 

 

جراحی زنان و 

 اطفال

 

 

ارتوپدی  جراحی

مغز و اعصاب و  جراحی عمومی 

 

 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 



 

 0911-0411نیمسال دوم سالتحصیلی   4مقطع کارشناسی ترم برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل 

 (می باشد.91/7 – 11/04شنبه  صبح )4شنبه و  9 جراحی زنان  و کودکان روزهای کارآموزی

 82/18/99لغایت  18/18/99 2/18/99لغایت  82/11/99 نام و نام خانوادگی

 پرهام هاتف وصفی .1

 مهدی جوان قره باغ .2

 نسیم جمشید ملک آرا .3

 تقی زاده گوهر .4

 مغز و اعصاب ارتوپدی 

 یونس نظرلو .1

 میرکیاوش خالقی .2

 فاطمه رسولی .3

 مهسا ناجی .4

 ارتوپدی مغز و اعصاب

 1/8/1422لغایت  84/1/1422 12/1/1422لغایت   82/18/99 

 حمیدرضا پورغفار .1

 امیر نظری .2

 کوثر اللهی آذر .3

 شقایق نصرت .4

 مغز و اعصاب ارتوپدی 

 علی موالیی .1
 رامین امیرخانی .2

 صبا ناصحی .3

 سنا حسینی .4

 ارتوپدی مغز و اعصاب

 89/8/1422لغایت  81/8/1422 8/1422/ 11لغایت  7/8/1422 

 علیرضا مرتضی پور .1

 جاوید دشتی .2

 سرور خانه  .3

 مهسا عبداله زاده  .4

 مغز و اعصاب ارتوپدی 

 مهدی خسروشاهی .1

 سجاد صحرانورد .2

 زهرا هاتفی چهاربرج .3

 زهرا نصیری .4

 ارتوپدی مغز و اعصاب

 82/3/1422لغایت  12/3/1422 18/3/1422لغایت   4/3/1422 

 سیامک رشیدی .1

 فاطمه آقاعلی نژاد .2

 زهرا بابایی .3

 مغز و اعصاب ارتوپدی 

 ایوب احمدپور .1

 مهدی ساعدی .2

 عاطفه جهان نورد .3

 هانیه ابراهیمی .4

 ارتوپدی مغز و اعصاب

 توضیحات:

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

 .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.  اتیکتراه داشتن به هم 



 

 0911-0411نیمسال دوم سالتحصیلی   4برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترم 

 (می باشد.91/7 – 11/04شنبه  صبح )4شنبه و  9 جراحی زنان  و کودکان روزهای کارآموزی

 82/18/99لغایت  18/18/99 2/18/99لغایت  82/11/99 نام و نام خانوادگی

 امیر نظری -1

 رامین امیرخانی -2

 کوثر اللهی آذر -3

 شقایق نصرت -4

 کودکان زنان

 علی موالیی -1

 حمیدرضا پورغفار -2

 صبا ناصحی -3

 سنا حسینی -4

 زنان کودکان

 1/8/1422لغایت  84/1/1422 12/1/1422لغایت   82/18/99 

 علیرضا مرتضی پور .1

 جاوید دشتی .2

 سرور خانه .3

 مهسا عبداله زاده .4

 کودکان زنان

 مهدی خسروشاهی .1

 سجاد صحرانورد .2

 زهرا هاتفی چهاربرج .3

 زهرا نصیری .4

 زنان کودکان

 89/8/1422لغایت  81/8/1422 8/1422/ 11لغایت  7/8/1422 

 سیامک رشیدی .1

 فاطمه آقاعلی نژاد .2

 زهرا بابایی .3

 کودکان زنان

 ایوب احمدپور .1

 مهدی ساعدی .2

 عاطفه جهان نورد .3

 هانیه ابراهیمی .4

 زنان کودکان

 82/3/1422لغایت  12/3/1422 18/3/1422لغایت   4/3/1422 

 پرهام هاتف وصفی .5

 مهدی جوان قره باغ .6

 نسیم جمشید ملک آرا .7

 گوهر تقی زاده .8

 کودکان زنان

 یونس نظرلو .5

 میرکیاوش خالقی .6

 فاطمه رسولی .7

 مهسا ناجی .8

 زنان کودکان

 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 

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

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


