
 

 89-88سال تحصیلی  دوم در نیمسال     8برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترم

 ( می باشد.21 – 21ظهر )ز ( و بعدا03/7 – 03/21روزهای کارآموزی سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه صبح )
 

 2/79/ 2لغایت  22/2/79 22/2/79لغایت  22/62/79 22/62/79لغایت  61/66/79 نام و نام خانوادگی

 سید علی موسوی .1

 گلشاد  محمدنژاد .2

 آرزو  فرج پور .3

 سمیه حسینی .4

 

 جراحی زنان و کودکان

 

 ENTجراحی ارولوژی و  جراحی قلب

 مجتبی غالمی .1

 سکینه اجاق زاده .2

 لیال  هاشم زاده .3

 

 

 ENTجراحی ارولوژی و    

 

 جراحی قلب جراحی زنان و کودکان

 جواد یزدان جو .1

 مروئی میالنارسالن   .2

 رج زادهفشراره  .3

 الهام محرم زاده .4

 جراحی قلب           

 

 ENTجراحی ارولوژی و 

 

 جراحی زنان و کودکان

 2/79/ 2 لغایت 22/2/79 22/2/79 لغایت 22/62/79 22/62/79 لغایت 61/66/79 نام و نام خانوادگی

 عبداله آگشته .1

 سمیرا مصطفایی .2

 الناز  عزیزی .3

 بیتا اکبرلو .4

 جراحی عمومی و چشم جراحی مغز و اعصاب ارتوپدیجراحی 

 سیامند مولودی .1

 محمد شفاعتی .2

 سحر وحیدی .3

 فاطمه رفیعی .4

 اعصاب و مغز جراحی ارتوپدی جراحی چشم و عمومی جراحی

 مهدی دادگر .1

 شیما شیخانی .2

 زهرا جعفری .3

 الهه خوش ضمیر .4

 ارتوپدی جراحی چشم و عمومی جراحی اعصاب و مغز جراحی

 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 

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

  قانون  رفتارخواهد شد. مطابقانضباطی قلمداد شده و 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.  اتیکت به همراه داشتن 



 
 
 

  89-88در نیمسال  دوم سالتحصیلی  8 برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترم

 جراحی زنان و کودکان )بیمارستان مطهری(

 (می باشد.21 – 21) ( و بعدازظهر 03/7 – 03/21روزهای کارآموزی سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه صبح )

 

 79/ 62/ 22لغایت    9/62/79 79/  62/ 2لغایت    66/79/ 61 نام و نام خانوادگی

گلشاد  -سید علی موسوی

 محمد نژاد
 جراحی کودکان جراحی زنان

 جراحی زنان جراحی کودکان سمیه حسینی-آرزو فرج پور

 79/  2/  24لغایت    2/79/ 5 79/  2/  4لغایت    62/79/ 22 

سکینه  –مجتبی غالمی 

 اجاق زاده
 جراحی کودکان جراحی زنان

 جراحی زنان جراحی کودکان لیال هاشم زاده

 79/ 4/ 5لغایت   79/ 2/ 26 79/ 2/ 61لغایت    79/ 25/2 

شراره فرج  -جواد یزدان جو

 زاده
 جراحی کودکان جراحی زنان

الهام -ارسالن مروئی میالن

 محرم زاده
 جراحی زنان جراحی کودکان

 

 

 توضیحات:

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

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

 مطابق قانون  رفتارخواهد شد. عدم 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.  اتیکتبه همراه داشتن 

 


