
 99-97در نیمسال اول سال تحصیلی 3 دانشجویان رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترمبخش استریل مرکزی برنامه کارآموزی  `

 می باشد. (33/7 – 33/21شنبه صبح )پنجشنبه وچهارشنبه، سه روزهای کارآموزی 

 

 نیمه اول ترم

 44/8/96لغایت  4/7/96

 نیمه دوم ترم

 44/41/96لغایت  42/8/96

 

 9/9/96لغایت  42/8/96 49/7/96لغایت  4/7/96

 .فاطمه محمودی1

 .مهدیه سالم2

 .علیرضا فتح الهی3

 . یوسف رضایی4

 .سودا پورغفار1

 .راویس آبست2

 .محمدحسین بهاری3

 . هادی حبیبی4

 

 49/9/96لغایت  44/9/96  4/8/96لغایت  41/7/96

 

 فائزه فتاحی .1

 .مریم تاج بخش2

 االسالمی.محمدرضا شیخ 3

 . آرزو میرحاجی4

 

 .رباب عبداله زاده1

 .شیماصدیقی2

 . شبنم حاتمی3

 .مهرتاش شادمهر4

 44/41/96لغایت  01/9/96 44/8/96لغایت  9/8/96

 .آیدا علیپور1

 . .سمانه یگانه2

 .علی اطمینان.3

 .علی رهنمون4

 .بهاره شرفخانی1

 .سروین شیخ زاده2

 .الهه عبدالحسین زاده3

 .عسگردالیی میالن4

 . شیوا محمدزاده5

 

 توضیحات:

  جلسه در هر ترم  مجاز می باشد. 3دانشجو 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 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 3دانشجویان رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترم  برنامه کارآموزی کارآموزی اصول فنون عملکرد فرد سیار

 99-97در نیمسال اول سال تحصیلی 

 ( می باشد.33/7 – 33/21روزهای کارآموزی سه شنبه، چهارشنبه وپنجشنبه صبح )

 نام و نام خانوادگی

4  /7 /96  

 لغایت

49/7/96  

41 /7 /96 

 لغایت

4 /8 /96 

9 /8 /96 

 لغایت

44 /8 /96 

 .سوداپورغفار1

 .راویس آبست2

 .بهاره شرفخانی3

 .محمدحسین بهاری 4

 جراحی ارولوژی و جراحی عمومی و چشم
ENT 

 جراحی ارتوپدی

 و

 مغزواعصاب

 .رباب عبداله زاده1

 .شیوامحمدزاده2

 .شبنم حاتمی3

 .مهرتاش شادمهر4

 جراحی ارتوپدی

 و

 مغزواعصاب

 جراحی عمومی و چشم
 جراحی ارولوژی و

ENT 

 ..شیماصدیقی1

 .سروین شیخ زاده2

 .الهه عبدالحسین زاده3

 .هادی حبیبی4

 .عسگردالیی میالن 5

 جراحی ارولوژی و
ENT 

 جراحی ارتوپدی

 و

 مغزواعصاب

 جراحی عمومی و چشم

 

 نام و نام خانوادگی
 

42/8 /96 

 لغایت

9 /9 /96 

44 /9 /96 

 لغایت

49 /9 /96 

01 /9 /96 

 لغایت

44 /41/96 

 .مهدیه سالم1

 تاج بخش.مریم 2

 .فاطمه محمودی3

 .علیرضا فتح الهی4

 جراحی ارولوژی و جراحی عمومی و چشم
ENT 

 جراحی ارتوپدی

 و

 مغزواعصاب

 .فائزه فتاحی1

 .آرزومیرحاجی2

 .محمدرضا شیخ االسالمی3

 .یوسف رضایی4

 جراحی ارتوپدی

 و

 مغزواعصاب

 جراحی ارولوژی و جراحی عمومی و چشم
ENT 

 .سمانه یگانه1

 .آیداعلیپور2

 .علی رهنمون3

 .علی اطمینان4

 جراحی ارولوژی و
ENT 

 جراحی ارتوپدی

 و

 مغزواعصاب

 جراحی عمومی و چشم

 توضیحات:

  جلسه در هر ترم  مجاز می باشد. 3دانشجو 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 متعاقب قانون  رفتارخواهد شد 

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

 

 

 

 

 


