
 

 در 4 برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی ترم

 89-89سال تحصیلی دوم نیمسال 

 ( می باشد.03/7 – 03/21روزهای کارآموزی شنبه،یکشنبه ودوشنبه صبح )

 

 توضیحات:

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

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

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

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

 
 
 

 78/ 20/ 31لغایت   30/79/ 02 79/ 30/  02لغایت    31/33/79 نام و نام خانوادگی
 

 78 /21/ 02لغایت   20/78/ 03

 حجت صفری  .1

 مهدی رضایی .2

 هانیه بقالی .3

 فائزه اسحقی  .4

 کوثر هنر دوست  .5

 

 ENT و ارولوژی جراحی

 

  ارتوپدی جراحی

 

 

 

 اعصاب و مغز

 فربد فریور  .1

 آیدین وفاجو  .2

 ندا خوش نظر .3

 سوما نیلوفری .4

 یلدا فرزامی  .5

 

  ENT و ارولوژی جراحی اعصاب  و مغز

 

 

 ارتوپدی جراحی

 فرهاد خضری  .1

 پیراموناکرم  .2

 بهنام باروزه  .3

 زهرا نوری .4

 
 

 اعصاب و مغز ارتوپدی جراحی

 

 

 ENT و ارولوژی جراحی

 

 نام و نام خانوادگی

 

 78/ 23/  01لغایت    31/33/79

 
 78/ 21/ 02لغایت   78/ 13/23

 پویا سلطانی .1

 سینا شلماشی .2

 رسول مطلم .3

 نازلی فائز .4

 نفیسه علی اصغرلو .5

 نگار شهسواری .6

 فاطمه علیزاده  .7

 

 زنان و کودکانجراحی 
 

 عمومی و چشمجراحی 

 پدرام اکبری .1

 حسن احمدزاده .2

 آقامحمدجماعتمحمدرضا  .3

 حمیدرضا سلمانی  .4

 سارا اژدری .5

 سارا جعفری  .6

 معصومه فتاحی  .7

 الهه نظمی .8

 عمومی و چشمجراحی 

 
 زنان و کودکانجراحی 



 

  89-89سالتحصیلی در نیمسال دوم 4مقطع کارشناسی ترم هوشبریبرنامه کارآموزی دانشجویان رشته 

 کودکان )بیمارستان مطهری(جراحی زنان و 
 ( می باشد.03/7 – 03/21یکشنبه ودوشنبه صبح ) روزهای کارآموزی شنبه،
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 پویا سلطانی .1

 سینا شلماشی .2

 نگار شهسواری .3
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 جراحی کودکان زنانجراحی 

 رسول مطلم .1

 نازلی فائز .2

 نفیسه علی اصغرلو .3

 

 زنانجراحی  جراحی کودکان
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 پدرام اکبری .1

  حسن احمدزاده .2

 معصومه فتاحی  .3

 الهه نظمی .4

 جراحی کودکان زنانجراحی 

 

 آقامحمدجماعتمحمدرضا  .1

 حمیدرضا سلمانی  .2

 سارا اژدری .3

 سارا جعفری .4

 

 زنانجراحی  جراحی کودکان

 

 توضیحات:

  مجاز می باشد.جلسه در هر ترم   0دانشجو 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. عنوان بی انضباطی قلمداد شده و مطابق عدم حضور به موقع و ترک زودتر از موعد مقرر محل کارآموزی به 

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

 

 


