برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترم 7در نیمسال اول سالتحصیلی 96-97
جراحی زنان و کودکان (بیمارستان مطهری)
روزهای کارآموزی سه شنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه صبح ( )7/03 – 21/03و بعدازظهر
()21 – 21می باشد.

نام و نام خانوادگی

 66/ 6/ 82لغایت 66 / 7 /82

 66/ 7/ 86لغایت 66 /2 /81

حسین احمدزاده
محمد علیپور
آیناز عینی

جراحی زنان

جراحی کودکان

میالد نصودی
زینب محسن زاده
فاطمه خوزان

جراحی کودکان

جراحی زنان

 66/ 2/ 88لغایت 66 / 6 / 8

 66/ 6/ 7لغایت 66 / 6 / 82

سعید یادگاری
محمد رشیدی
مریم کرمی
مهدی حسین زاده
روژین شجاعی
نسیم میرانی

احسان افشینی
شیوا پاچ نامه
اسرین فیضی
محمدامین شیرخانی
سحر قادرزاده
الهه فرخی

جراحی کودکان

جراحی زنان
جراحی کودکان

جراحی زنان

 66/ 6/ 86لغایت 66 /81 / 81

 66/ 81/ 88لغایت 66 /88 /88

جراحی زنان

جراحی کودکان

جراحی کودکان

جراحی زنان

توضیحات:

 دانشجو به هیچ عنوان مجاز به غیبت از کارآموزی نمی باشد ،در صورت ارائه مدرک مستند حداکثر تا  0جلسه در هر ترم مجاز می باشد.
 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 متعاقب قانون رفتارخواهد شد.
 به همراه داشتنن اتیکت و رعایت کامل یونیفرم در بخش های مربوطه طبق مقررات دانشکده الزامی می باشد.

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی ترم 7در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97
روزهای کارآموزی سه شنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه صبح ( )7/03 – 21/03و بعداز ظهر ( )21 – 21می باشد.
نام و نام خانوادگی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

سهند تقی پور
ابراهیم جدی
مسلم بیرامی
زهرا حسینی فر
هانیه نظریانی
مرجان زارعیان
هانیه بهار

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

علی خادم ملت
عارف هادوی
آسو فضلی
نرجس جهانگیری
مونا بردبار
صبا اسماعیلی
پریسا یاری
مریم جلیلیان

 66/ 6/ 82لغایت 66 / 6 / 8

 66/ 6/ 7لغایت 66 /88 /88

ارتوپدی و

جراحی عمومی و سوختگی

مغز واعصاب

و ترمیمی و چشم

ارتوپدی و

جراحی عمومی و سوختگی

مغز واعصاب

نام و نام خانوادگی

 66/ 6/ 82لغایت 66 / 2 / 81

.1
.2
.3
.4
.5
.6

حسین احمدزاده
میالد نصودی
محمد علیپور
زینب محسن زاده
فاطمه خوزان
آیناز عینی

جراحی زنان و کودکان

.1
.2
.3
.4
.5
.6

سعید یادگاری
مهدی حسین زاده
محمد رشیدی
مریم کرمی
روژین شجاعی
نسیم میرانی

جراحی ارولوژی و ENT

.1
.2
.3
.4
.5
.6

احسان افشینی
محمدامین شیرخانی
شیوا پاچ نامه
اسرین فیضی
سحر قادرزاده
الهه فرخی

جراحی قلب

و ترمیمی و چشم

 66/ 2/ 88لغایت 66 /6 /82

جراحی قلب

جراحی زنان و کودکان

جراحی ارولوژی و ENT

 66/6/ 86لغایت 66 /88 /88

جراحی ارولوژی و ENT

جراحی قلب

جراحی زنان و کودکان

توضیحات:

 دانشجو به هیچ عنوان مجاز به غیبت از کارآموزی نمی باشد ،در صورت ارائه مدرک مستند حداکثر تا  0جلسه در هر ترم مجاز می باشد.
 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 متعاقب قانون رفتارخواهد شد.
 به همراه داشتنن اتیکت و رعایت کامل یونیفرم در بخش های مربوطه طبق مقررات دانشکده الزامی می باشد.

