
 

 2ترم مقطع کارشناسی اتاق عمل شته دانشجویان ر مهارتهای بالینی و رفتار در اتاق عملبرنامه کارآموزی 

 97-98سال تحصیلی دوم در نیمسال 

 می باشد. ( 03/7 -21و روز پنجشنبه  صبح ) (03/7 – 03/21شنبه صبح )یکروزهای کارآموزی شنبه، 

 17/1/79لغایت  5/1/79 13/3/79لغایت  31/31/79 33/31/79لغایت  31/33/79 نام و نام خانوادگی

 آیناز پاکروان-1

 فرشته شریف پور-2

 شادی کریمی -3

 علی پناهی-4

 جاوید دشتی -5

 محمد صالحی -6

 میکاییل مینایی-7

جراحی  بخش

 زنان و مردان

جراحی  بخش

 زنان و مردان
 اتاق عمل

 تمنا رشیدی1

 نسترن طاهری -2

 حکیمه قیاسی-3

 فاطمه هاشمی-4

 علیرضا جعفرخانی -5

 محمد حسین درباسی -6

 امیر حسین علیزاده  -7

 سینا نیک حال -8

جراحی  بخش

  زنان و مردان
 عمل اتاق

جراحی  بخش

 زنان و مردان

 مریم سبز فروش اقدم-1

 معصومه قلندری-2

 فائزه محمودلو-3

 هانیه محمودی-4

 حسن حسن پور -5

 علی راه ور -6

 مولودیامین  -7

 مرتضی سلمانی -8

 عمل اتاق
جراحی  بخش

 زنان و مردان

جراحی  بخش

 زنان و مردان

 

 توضیحات:

  جلسه در هر ترم  مجاز می باشد. 0دانشجو به هیچ عنوان مجاز به غیبت از کارآموزی نمی باشد، در صورت ارائه مدرک مستند حداکثر تا 

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

  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 2مقطع کارشناسی ترم اتاق عمل دانشجویان رشته  رفتار در اتاق عملبرنامه کارآموزی کارآموزی 

 97-98در نیمسال اول سال تحصیلی 

 ( می باشد.03/7 – 03/21شنبه وپنجشنبه صبح )یکروزهای کارآموزی شنبه، 

 

 79/ 17/1لغایت 5/1/79 13/3/79 لغایت 31/31/79 79/ 33/31لغایت  79/ 31/33 

 جراحی عمومی
اقدم فروش سبز مریم  

قلندری معصومه  

سلمانی مرتضی  

رشیدی تمنا  

طاهری نسترن  

حال نیک سینا  

 
 
 

 پاکروان آیناز

پناهی علی  

 

 جراحی ارتوپدی

 

 محمودلو فائزه

 ور راه علی

 مولودی امین

 قیاسی حکیمه

 علیزاده حسین امیر

 
 

 پور شریف فرشته

 صالحی محمد

 دشتی جاوید

 ارولوژی وجراحی 

ENT 

محمودی هانیه  

پور حسن حسن  

هاشمی فاطمه  

جعفرخانی علیرضا  

درباسی حسین محمد  

 
 
 

 کریمی شادی

 مینایی میکاییل

 

 توضیحات:

  جلسه در هر ترم  مجاز می باشد. 0دانشجو به هیچ عنوان مجاز به غیبت از کارآموزی نمی باشد، در صورت ارائه مدرک مستند حداکثر تا 

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

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

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

 

 

 

 


