
 0911-0011سال تحصیلی  دومدر نیمسال  8دانشجویان رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترم در عرصه برنامه کارآموزی

 (91/7 – 00سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه صبح )دوشنبه،  روزهای کارآموزی

 

 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 

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

 72/3/00لغایت  6/7/00 7/7/00لغایت  72/11/99 نام و نام خانوادگی

 محمد سکوتی .1

 رحمانیپیمان  .2

 سحر فتحی .3

 آیالر بازارچی .4

 مرضیه هاشمی .5

 فاطمه حسینی .6

 

 

 

 سوختگی ،جراحی عمومی 

 و چشمترمیمی و 

 

 

 ارتوپدی و

 مغز واعصاب

 

 مهدی محمدپور .1

 محمد رضا زاد .2

 حانیه اکبری .3

 ندا علی محمدی .4

 فاطمه عیسی لو .5

 ندا ناصح جهانی .6

 

 ارتوپدی و

 مغز واعصاب
 

 

 

 سوختگی ،جراحی عمومی 

 چشمو ترمیمی و 

 

 72/3/00 لغایت 72/7/00 22/2/00لغایت  17/1/00 16/1/00لغایت  27/11/99 

 میالد روشن لو .1

 مجید عابدلو .2

 سحر انصاری .3

  هانیه محمودی .4

 

 جراحی زنان و کودکان

 

 ENT جراحی ارولوژی و جراحی قلب

 سجاد حاتم زاده .1

 سما رضایی .2

 مریم خریدار .3

 فایضه محمدی .4

 

 

 ENT جراحی ارولوژی و   

 

 جراحی قلب جراحی زنان و کودکان

 رحیم عبدالهی .1

 اشکان میرزایی .2

 تینا زاهدی .3

 اوین نویدی نیا .4

 جراحی قلب           
 

 ENT جراحی ارولوژی و

 

 جراحی زنان و کودکان



 

  0911-0011سالتحصیلی دوم  در نیمسال   8مقطع کارشناسی ترم اتاق عملبرنامه کارآموزی دانشجویان رشته 

 جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی 

 ( می باشد.91/7 – 00شنبه صبح )پنجشنبه و چهارشنبه، دوشنبه . سه روزهای کارآموزی 

 

 7/7/1000لغایت  76/17/99 72/17/99لغایت  72/11/99 نام و نام خانوادگی

 محمد رضا زاد .7

 حانیه اکبری .8

 ندا علی محمدی .9

 جراحی مغز و اعصاب جراحی ارتوپدی 

 مهدی محمدپور .1

 فاطمه عیسی لو .2

 ندا ناصح جهانی .3

 جراحی ارتوپدی جراحی مغز و اعصاب

 72/3/1000لغایت 0/3/1000 3/3/1000لغایت  6/7/1000 

 پیمان رحمانی .1

 سحر فتحی .2

 آیالر بازارچی .3

 جراحی مغز و اعصاب جراحی ارتوپدی 

 محمد سکوتی .1

 مرضیه هاشمی .2

 فاطمه حسینی .3

 جراحی ارتوپدی جراحی 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 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

  0911-0011سالتحصیلی  دوم در نیمسال   8مقطع کارشناسی ترم اتاق عملبرنامه کارآموزی دانشجویان رشته 

 جراحی زنان و کودکان )بیمارستان مطهری(

 ( می باشد.91/7 –08شنبه صبح )پنجشنبه و چهارشنبه، دوشنبه . سه روزهای کارآموزی 

 

 16/1/1000لغایت  13/17/99 17/17/99لغایت 99 72/11 نام و نام خانوادگی

 میالد روشن لو .1

 هانیه محمودی .2
 جراحی کودکان جراحی زنان

 مجید عابدلو .1

 سحر انصاری .2
 جراحی زنان جراحی کودکان

 77/7/1000لغایت  6/7/1000 7/7/1000لغایت  12/1/1000 

 سجاد حاتم زاده .5

 مریم خریدار .6
 جراحی کودکان جراحی زنان

 فایضه محمدی .1

 سما رضایی .2
 جراحی زنان جراحی کودکان

 72/3/1000لغایت  17/3/1000 11/3/1000لغایت  72/7/1000 

 رحیم عبدالهی .5

 تینا زاهدی .6
 جراحی کودکان جراحی زنان

 اشکان میرزایی .1

 اوین نوید نیا .2
 جراحی زنان جراحی 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 

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

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

 


