
 

 مدیریت در اتاق عمل و اصول مراقبت در اتاق بهبودی  برنامه کارآموزی کارآموزی 

 0911-0011سال تحصیلی  دوم در نیمسال   6ترم  ، شته اتاق عمل مقطع کارشناسیدانشجویان ر

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

 نام و نام خانوادگی
لغایت  52/11/99

11/15/99 

لغایت  52/15/99

2/5/00 

لغایت  11/5/00

5/2/00 

 لغایت 8/2/00

20/2/00 

 فرشته شریف پور-1

 زهرا فوالدی -2

 آیناز پاکروان -3

 سینا نیک حال -4

 مرتضی سلمانی -5

 محمد صالحی - 6

جراحی زنان و 

 کودکان

جراحی عمومی 

 و چشم

ارولوژی  جراحی

 ENTو 

 ارتوپدی و

 مغز واعصاب

 فائزه محمدلو -3

 نسترن طاهری -2

 فاطمه هاشمی -3

 علی پناهی -4

 امیر حسین علیزاده -5

 علیرضا جعفرخانی -6

 اشکان میرزایی -7

 ارتوپدی و

 مغز واعصاب

جراحی زنان و 

 کودکان

جراحی عمومی 

 و چشم

ارولوژی  جراحی

 ENTو 

 

 مریم سبز فروش اقدم -1

 معصومه قلندری -2

 تمنا رشیدی -3

 امین مولودی -4

 میکاییل مینایی -5

 حسن حسن پور -6

ارولوژی  جراحی

 ENTو 

 

 ارتوپدی و

 مغز واعصاب

جراحی زنان و 

 کودکان

جراحی عمومی 

 و چشم

 حکیمه قیاسی-1

 هانیه محمودی-2

 شادی کریمی -3

 پویا فتحی  -4

 محمد حسین درباسی -5

 علی راه ور -6

جراحی عمومی 

 و چشم

ارولوژی  جراحی

 ENTو 

 

 ارتوپدی و

 مغز واعصاب

جراحی زنان و 

 کودکان

 توضیحات:

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

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

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

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

 

  



 

 0911-0011سالتحصیلی دوم نیمسال   6 برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترم

 (می باشد.91/7 – 11/00صبح ) روزهای کارآموزی شنبه، یکشنبهارتوپدی و مغز و اعصاب جراحی 

 11/15/99لغایت  9/15/99 2/15/99لغایت 52/11/99 نام و نام خانوادگی

 فائزه محمدلو .1

 نسترن طاهری .2

 علیرضا جعفرخانی .3

 اشکان میرزایی .4

 مغز و اعصاب ارتوپدی

 فاطمه هاشمی .1

 علی پناهی .2

 علیزادهامیر حسین  .3

 ارتوپدی مغز و اعصاب

 2/5/1000لغایت  55/1/1000 51/1/1000لغایت  52/15/99 

 مریم سبز فروش اقدم .1

 معصومه قلندری .2

 حسن حسن پور .3

 مغز و اعصاب ارتوپدی

 تمنا رشیدی .1

 امین مولودی .2

 میکاییل مینایی .3

 ارتوپدی مغز و اعصاب

 5/2/1000لغایت  52/5/1000 19/5/1000لغایت  11/5/1000 

 حکیمه قیاسی .1

 هانیه محمودی .2

 علی راه ور .3
 مغز و اعصاب ارتوپدی

 زهرا فوالدی -1

 پویا فتحی  -2

 محمد حسین درباسی -3

 ارتوپدی مغز و اعصاب

 20/2/1000لغایت  52/2/1000 55/2/1000لغایت  8/2/1000 

 فرشته شریف پور -1

 شادی کریمی -2

 محمد صالحی -3

 مغز و اعصاب ارتوپدی

 آیناز پاکروان -1

 سینا نیک حال -2

 مرتضی سلمانی -3

 ارتوپدی مغز و اعصاب

 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 

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

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

 

 

 

 



 

 0911-0011نیمسال دوم سالتحصیلی   6ناسی ترم برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل مقطع کارش

 (می باشد.91/7 – 11/00جراحی زنان  و کودکان روزهای کارآموزی شنبه، یکشنبه صبح )

 11/15/99لغایت  9/15/99 2/15/99لغایت 52/11/99 نام و نام خانوادگی

 فرشته شریف پور -1

 شادی کریمی -2

 محمد صالحی -3
 کودکان زنان

 آیناز پاکروان -1

 نیک حالسینا  -2

 مرتضی سلمانی -3
 زنان کودکان

 2/5/1000لغایت  55/1/1000 51/1/1000لغایت  52/15/99 

 فائزه محمدلو -7

 نسترن طاهری -2

 علیرضا جعفرخانی -8

 اشکان میرزایی -9

 

 کودکان زنان

 فاطمه هاشمی  .1

 علی پناهی .2

 امیر حسین علیزاده .3

 زنان .2 کودکان .0

 5/2/1000لغایت  52/5/1000 19/5/1000لغایت  11/5/1000 

 مریم سبز فروش اقدم .1

 معصومه قلندری .2

 حسن حسن پور .3

 کودکان زنان

 تمنا رشیدی .1

 امین مولودی .2

 میکاییل مینایی .3

 زنان کودکان

 20/2/1000لغایت  52/2/1000 55/2/1000لغایت  8/2/1000 

 حکیمه قیاسی .1

 هانیه محمودی .2

 علی راه ور .3
 کودکان زنان

 زهرا فوالدی .1

 پویا فتحی .2

 امیر حسین علیزاده  .3

 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 

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

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

 

 

 


