
          98-99نیمسال اول -برنامه کارآموزی دانشجویان ترم چهارم ناپیوسته اتاق عمل
 

 موزیآتاریخ کار اسامی دانشجویان

هیترا هیرزایی، افساًه راستیي، کبری پرًد آٍر، 

 احودیعسگر

 15/5غایت ل 1/5

A 

 4/6لغایت 02/5

F 

 07/6لغایت 11/6

E 

 02/7لغایت  2/7

D 

 7/12لغایت 01/7

C 

 0/11لغایت  14/12

B 

دی، الهام شهیدی،فاطوه جَاهری، فاطوه علیورا

 راهیي خداهرادی

D C B A F E 

هرین اتابکی، حسیي پَرسلیوی، فرهاد حیدری، 

 فرید هٌصَری

  15/5 لغایت1/5

B 

 6 /6لغایت 00/5

A 

 05/6لغایت  11/6

 F  

 02/7لغایت 2/7

E 

 11/12لغایت  03/7

D 

 12/12لغایت  12/12

C 

 E D C B A F هرین باقری، پرٍیس چراغی، سعید سلیواًی، 

، فرشته فرًگیس کریوی، پرستَ صفری

 اسواعیلی

 13/5لغایت 12/4

C 

 6/6لغایت  00/5

B 

 07/6لغایت  11/6

A 

 16/7لغایت  0/7

F 

 11/12لغایت  03/7

E 

 0/11لغایت  14/12

D 

 الهًسریي فتحی، رٍشٌک استَاى، ههدی دًک

 فرید درٍیشی،
F E D C B A 

 

A  : کارورزیهایENT  رددبرگزار می گ فیضیآقای تحت نظر در بیمارستان امام خمینی)ره( دوشنبه تا چهارشنبه صبح و عصر و فک وصورت. 

B : رددگبرگزار می دوشنبه تا چهارشنبه صبح وعصر امام خمینی)ره(  در بیمارستان آقای نصرتیتحت نظر   عرصه چشمو در عرصه سوختگی کارورزی. 

C برگزار می گردد خانم الرتی و آقای صدیقی در اتاق عمل بیمارستان طالقانی شنبه تا دوشنبه صبح و عصرتحت نظر اعصاب،در عرصه ارتوپدی و  : کارورزی 

D  برگزار می گرددخانم غالمی و خانم حداد :کارورزی در عرصه گوارش و توراکس  در بیمارستان امام رضا)ع( دوشنبه تا چهارشنبه صبح و عصر تحت نظر 

E : برگزار می گردد جاللوندیو عرصه زنان تحت نظر خانم   خانم قاسمیتحت نظر  صبح و عصر دوشنبه تا چهارشنبهدر اتاق عمل بیمارستان امام رضا)ع(   اورولوژیکارورزی در عرصه. 

F : تحت نظر  دکتر محمد کرمانشاهیبیمارستان  5/1مدت نیز به  اطفال در عرصه و کارآموزی خانم صفری)ع(  تحت نظر  علیبیمارستان امام هفته در  5/1قلب به مدت کارورزی در عرصه

 برگزار می گردد آقای بهزادی
 

 



          98-99نیمسال اول -برنامه کارآموزی دانشجویان ترم چهارم ناپیوسته اتاق عمل
 

 02/7لغایت  2/7 07/6لغایت 11/6 6 /6لغایت 00/5 15/5غایت ل 1/5 اسامی دانشجویان

 

 0/11لغایت  14/12 11/12لغایت  03/7

هیترا هیرزایی، افساًه راستیي، کبری پرًد آٍر، 

 احودیعسگر

A     B 

دی، الهام شهیدی،فاطوه جَاهری، فاطوه علیورا

 راهیي خداهرادی

  B A   

هرین اتابکی، حسیي پَرسلیوی، فرهاد حیدری، 

 فرید هٌصَری

 A 
    

 B هرین باقری، پرٍیس چراغی، سعید سلیواًی، 
  B A 

 

، فرشته فرًگیس کریوی، پرستَ صفری

 اسواعیلی

 B A    

 الهههدی دًک ًسریي فتحی، رٍشٌک استَاى،

 فرید درٍیشی،
    B A 

 

 

A  : کارورزیهایENT  برگزار می گرددآقای فیضی و فک وصورت در بیمارستان امام خمینی)ره( دوشنبه تا چهارشنبه صبح و عصر تحت نظر. 

B : دوشنبه تا  امام خمینی)ره(  در بیمارستان آقای نصرتیتحت نظر   در عرصه سوختگی تحت نظر آقای فیضی و عرصه چشمکارورزی

 .رددگبرگزار می چهارشنبه صبح وعصر

 

 

 



          98-99نیمسال اول -برنامه کارآموزی دانشجویان ترم چهارم ناپیوسته اتاق عمل
 

 

 

 16/7لغایت  0/7 05/6لغایت 11/6 6 /4لغایت 02/5 13/5غایت ل 12/4 اسامی دانشجویان

 

 12/12لغایت  12/12 7/12لغایت  01/7

هیترا هیرزایی، افساًه راستیي، کبری پرًد آٍر، 

 احودیعسگر

    C  

دی، الهام شهیدی،فاطوه جَاهری، فاطوه علیورا

 راهیي خداهرادی

 C 
    

هرین اتابکی، حسیي پَرسلیوی، فرهاد حیدری، 

 فرید هٌصَری

     C 

 C   هرین باقری، پرٍیس چراغی، سعید سلیواًی، 
   

، فرشته فرًگیس کریوی، پرستَ صفری

 اسواعیلی
C      

 الهًسریي فتحی، رٍشٌک استَاى، ههدی دًک

 درٍیشیفرید ،
   C   

 
 
 

C خانم الرتی و آقای صدیقی : کارورزی در عرصه ارتوپدی و اعصاب، در اتاق عمل بیمارستان طالقانی شنبه تا دوشنبه صبح و عصرتحت نظر 

 برگزار می گردد

 
 



          98-99نیمسال اول -برنامه کارآموزی دانشجویان ترم چهارم ناپیوسته اتاق عمل
 
 
 

 02/7لغایت  2/7 07/6لغایت 11/6 6 /6لغایت 00/5 15/5غایت ل 1/5 اسامی دانشجویان

 

 0/11لغایت  14/12 11/12لغایت  03/7

هیترا هیرزایی، افساًه راستیي، کبری پرًد آٍر، 

 احودیعسگر

  E D   

دی، الهام شهیدی،فاطوه جَاهری، فاطوه علیورا

 راهیي خداهرادی

D 
    E 

هرین اتابکی، حسیي پَرسلیوی، فرهاد حیدری، 

 فرید هٌصَری

   E D 
 

 E D هرین باقری، پرٍیس چراغی، سعید سلیواًی، 
    

، فرشته فرًگیس کریوی، پرستَ صفری

 اسواعیلی

    E D 

 الهًسریي فتحی، رٍشٌک استَاى، ههدی دًک

 فرید درٍیشی،
 E D    

 

D  خانم غالمی و خانم حداد :کارورزی در عرصه گوارش و توراکس  در بیمارستان امام رضا)ع( دوشنبه تا چهارشنبه صبح و عصر تحت نظر

 برگزار می گردد

E  و عرصه   خانم قاسمی:کارورزی در عرصه اورولوژی  در اتاق عمل بیمارستان امام رضا)ع( دوشنبه تا چهارشنبه صبح و عصر تحت نظر

 .برگزار می گردد جاللوندیزنان تحت نظر خانم 



          98-99نیمسال اول -برنامه کارآموزی دانشجویان ترم چهارم ناپیوسته اتاق عمل

 

 12/7لغایت  0/7 17/6لغایت 11/6 5 /06لغایت 02/5 5/5غایت ل 12/4 اسامی دانشجویان

 

 00/12لغایت  12/12 1/12لغایت  01/7

هیترا هیرزایی، افساًه راستیي، کبری پرًد آٍر، 

 احودیعسگر

 F1     

دی، الهام شهیدی،فاطوه جَاهری، فاطوه علیورا

 راهیي خداهرادی

    F1  

هرین اتابکی، حسیي پَرسلیوی، فرهاد حیدری، 

 فرید هٌصَری

  F1 
   

 F1      هرین باقری، پرٍیس چراغی، سعید سلیواًی، 

، فرشته فرًگیس کریوی، پرستَ صفری

 اسواعیلی
   F1   

 الهًسریي فتحی، رٍشٌک استَاى، ههدی دًک

 فرید درٍیشی،
F1      

 

 

F1 :  برگزار  آقای بهزادی( در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی تحت نظر پنج روز صبح و عصرکارآموزی در عرصه اطفال نیز )هر گروه به

 می گردد

 



          98-99نیمسال اول -برنامه کارآموزی دانشجویان ترم چهارم ناپیوسته اتاق عمل

 

 

 16/7لغایت  11/7 05/6لغایت 02/6 6 /4لغایت 07/5 13/5غایت ل 6/5 دانشجویاناسامی 

 

لغایت  01/12 7/12لغایت  0/7

12/12 

هیترا هیرزایی، افساًه راستیي، کبری پرًد آٍر، 

 احودیعسگر

 F2     

دی، الهام شهیدی،فاطوه جَاهری، فاطوه علیورا

 راهیي خداهرادی

    F2  

پَرسلیوی، فرهاد حیدری، هرین اتابکی، حسیي 

 فرید هٌصَری

  F2 
   

 F2      هرین باقری، پرٍیس چراغی، سعید سلیواًی، 

، فرشته فرًگیس کریوی، پرستَ صفری

 اسواعیلی
   F2   

 الهًسریي فتحی، رٍشٌک استَاى، ههدی دًک

 فرید درٍیشی،
F2      

 

F2 برگزار می گردد خانم صفریدر عرصه قلب)هر گروه چهار روز صبح و عصر( در بیمارستان امام علی)ع(  تحت نظر   :کارورزی 

 

 


