
 نام خداه ب

 76-79 دوم نیمسا لساعت ( 024) واحد4به ارزش   پیوسته هوشبری  ششمترم   -( 3)–رنامه کار آموزی ب

 41/2لغایت  11/1 11/1لغایت  12/4 12/4لغایت  41/41 41/41لغایت  41/44 بیمارستان

 اتاق عمل شهدای عشایر
پنج –چهارشنبه –سه شنبه 

صبحشنبه   
 

C B A D 

 تامین اجتماعیاتاق عمل 
–سه شنبه و چهار شنبه 

 پنجشنبه صبح
 

A D C B 

 اتاق عمل شهیدرحیمی
 صبح-چهارشنبه و پنجشنبه 

B A D C 

 اتاق عمل عسلیان صبح

پنج –چهارشنبه –سه شنبه 

 صبحشنبه 

D C B A 

 Aگروه Bگروه Cگروه  D روه گ

 الناز ملکی          -4 رضا نظری پور                     -1 شیدا رحمتی -42 ساناز حسنوند                         -02

 شکوه رحمتی      -1 پریسا دالوند -8 رضا یاسمی فرد -41 حامد ملکی-02

                 شیرین دلفانی                                               -2 فاطمه دارابی           -9 لیال بهرامی فرد                      -42 مهسا حسنوند-00
    رضا کما لوند                           -1 فاطمه رضایی سوری                 -41                                                               مهسا دارخال        -43 عاطفه  احمدی-03
 فاطمه فرد سرابی                   -2 فاطمه فیروزی                           -44 صدیقه خدادادی -41 مهشید پذیریش -04
 عباس قمری     -3 سیده فاطمه یاریان -41 فاطمه عابدینی       -48 نگار حسنوند                           -02

چنانچه دانشجو بیش از یک دهم ساعات کارآموزی غیبت داشته باشددر صورت ارائه گواهی –نمی باشد  توجه:هیچ غیبتی موجه***21/42-21/48عصر  21/1-21/41ساعت کاراموزی: صبح

ستی حتما با کسب اجازه و اطالع  مربی چنانچه دانشجو بطور ضروری قادر به حضور در کارآموزی نباشد بای–کاراموزی حذف و در  غیر این صورت عالوه برحذف کارآموزی، نمره صفر می شود 

آقایان به جای اتاق عمل  عسلی  ، باید در بیمارستان عشایر حضورداشته - نمره کسر می گردد2/1به ازای هر غیبت بدون اجازه از مربی بایستی سه روز جبرانی آمده  و  -بیمارستان مربوطه  باشد

 شنبهپنجشنبه و چهار :اتاق عمل شهیدرحیمی+++ ، شنبه تا پنجشنبهآقای حقانی  شنبه تا دوشنبه:  و خانم صادقیپنجشنبه –سه شنبه دریکوند  قایآ : شهدا صبح اتاق عمل+++ :مربیان       .باشند

 – خانم :آریا: سه شنبه  عسلیان صبحاتاق عمل +++    آقای دارابیپنج شنبه  خانم ماسوریچهارشنبه سه شنبه و :  عمل تامین اجتماعی صبح اتاق+++         امیریخانم : صبح 

 خانم خدابخشیپنجشنبه : ،خانم گودرزیچهارشنبه 


