
 76-79سالتحصيلي دوم نيمسال در 6ترم  مقطع كارشناسي  اتاق عملرشته برنامه كارآموزي دانشجويان 

 .( مي باشد 03/9 – 03/21صبح ) شنبه،يکشنبه،دوشنبهكارآموزي هاي روز

 

 

 توضيحات:

  جلسه در هر ترم  مجاز مي  0دانشجو به هيچ عنوان مجاز به غيبت از كارآموزي نمي باشد، در صورت ارائه مدرک مستند حداكثر تا

 باشد.

 .غيبت غير موجه از كارآموزي باعث نمره صفر در واحد كارآموزي خواهد شد 

  قانون  رفتارخواهد شد. مطابقعدم حضور به موقع و ترک زودتر از موعد مقرر محل كارآموزي به عنوان بي انضباطي قلمداد شده و 

 و رعايت كامل يونيفرم در بخش هاي مربوطه طبق مقررات دانشکده  الزامي مي باشد.  اتيکت به همراه داشتن 

 
 

 

 نام و نام خانوادگي
12/22/69 

 لغايت
21/21/69  

26/21/69 
 لغايت

2/1/69 

1/1/69 
 لغايت

11/1/69 

16/1/69 
 لغايت

12/3/69 

 .مجتبی غالمی1

 .عبداله آگشته2

 .سمیه حسینی3

 .گلشادمحمدنژاد4

 .لیالهاشم زاده5

 . سکینه اجاق زاده6

زنان و  جراحي

 کودکان

 

جراحي عمومي و 

 چشم

 

 و ارولوژي 
ENT 
 

مغز و  ارتوپدي

 اعصاب

 

 .ارسالن مروئی میالن1

 .سیامندمولودی2

 .سحروحیدی3

 .آرزوفرج پور4

 .شیماشیخانی5

 . الناز عزیزی6

مغز و ،ارتوپدي

 اعصاب

 

جراحي زنان و 

 کودکان

 

جراحي عمومي و 

 چشم

 

 و ارولوژي
ENT 

 .سیدعلی موسوی1

 .محمدشفاعتی2

 .بیتااکبرلو3

.شراره فرج زاده4  

. سمیرا مصطفایی5  

 و ارولوژي
ENT 

ارتوپدي،مغز و 

 اعصاب

 

جراحي زنان و 

 کودکان

 

جراحي 

عمومي و 

 چشم
 

 .مهدی دادگر1

 .جوادیزدان جو2

 .فاطمه رفیعی3

 .الهام محرم زاده4

 .زهراجعفری5

 . الهه خوش ضمیر 6

جراحي عمومي و 

 چشم

 

 و ارولوژي
ENT 

ارتوپدي،مغز و 

 اعصاب

 

جراحي زنان و 

 کودکان

 



  76-79سالتحصيلي دوم در نيمسال  6ترم مقطع كارشناسي  اتاق عملبرنامه كارآموزي دانشجويان رشته 

 كودكان )بيمارستان مطهري(جراحي زنان و 

 (مي باشد.03/9 – 03/21صبح ) دوشنبهو  يکشنبه، شنبهروزهاي كارآموزي 

 

 69/ 21/ 21لغايت    69/ 21/  5 69/ 22/ 33لغايت    69/ 22/  12 نام و نام خانوادگي

مجتبی غالمی،سمیه 

 حسینی،گلشادمحمدنژاد
 جراحي کودکان زنانجراحي 

 ،عبداله آگشته،لیال هاشم زاده

 سکینه اجاق زاده
 زنانجراحي  جراحي کودکان

 69/ 1/ 2لغايت    69/ 2/  13 69/ 2/ 26لغايت    69/ 21/  26 

 ، ارسالن مروئی میالن،آرزوفرج پور

 الناز عزیزی 
 جراحي کودکان زنانجراحي 

 زنانجراحي  جراحي کودکان سیامندمولودی،شیماشیخانی،سحروحیدی

 69/ 1/ 11لغايت    69/ 1/  25 69/ 1/ 23لغايت    69/ 1/  1 

 جراحي کودکان زنانجراحي  شراره فرج زاده سیدعلی موسوی،

 ، محمدشفاعتی،بیتا اکبرلو

 سمیرا مصطفایی 
 زنانجراحي  کودکانجراحي 

 69/ 3/ 12لغايت    69/ 3/  21 69/ 3/ 9لغايت    69/ 1/  16 

 جراحي کودکان زنانجراحي  مهدی دادگر،الهام محرم زاده،زهراجعفری

 ، فاطمه رفیعی جوادیزدان جو،

 الهه خوش ضمیر 
 زنانجراحي  جراحي کودکان

 توضيحات:

  جلسه در  0كارآموزي نمي باشد، در صورت ارائه مدرک مستند حداكثر تا دانشجو به هيچ عنوان مجاز به غيبت از

 هر ترم  مجاز مي باشد.

 .غيبت غير موجه از كارآموزي باعث نمره صفر در واحد كارآموزي خواهد شد 

  قانون   مطابقعدم حضور به موقع و ترک زودتر از موعد مقرر محل كارآموزي به عنوان بي انضباطي قلمداد شده و

 رفتارخواهد شد.

 و رعايت كامل يونيفرم در بخش هاي مربوطه طبق مقررات دانشکده  الزامي مي باشد.  اتيکتن به همراه داشت 
 

 


