برناهه كارآهوزي دانشجوياى نا پيوسته اتاقعول ترم  2نين سال اول سال تحصيلي 90-91
دور اول از تاريخ  1390/7/3لغايت 1390/7/30
بيوارستاى شهيد صدوقي

الای اکثر ی
الای طالثی
خانن لاضی ػسکر
خانن دهمانیساده
خانم سلیمانی
خانم شکری

خانن ػاتذزاده
الای سرافراز
الای صالح اتادی

ارتوپدی

ارتوپذی
جراحی
جراحی
ENT
ENT
زنان

بيوارستاى شهيد رهنووى

خانن ػثاسیاى
خانن ػلیساده
خانن درزی
خانن فتاحی

خانم کطاییان

ارتوپذی
جراحی
جراحی
اػصاب
ارلوشی

بيوارستاى افشار
خانم لطیفیان

خانن هوسوی
الای هحوذی
الای کریوی

للة
زناى
جراحی
ارتوپذی

بيوارستاى شهداي كارگر

ارتوپذی
خانم صیادی
جراحی
الای هوتاب
چشن
اقای زارع
خانن زارع شاهی گوش و حلك
زناى
خانن صالحی
ارتوپذی
الای رحیوی

سوختگي

خانن حسینی
خانن دهمانی زاده

چشم
چشم

اساتید
الای حسینی نسة ارتوپذی
جراحی
خانن اهرللهی
خانن پنجؼلی

خانم رحمانی
اقای متوسل

ENT
زنان
چشم

جراحی
آلای ػرب
الای هیرػواد ارتوپذی
الای دهمانپور ارولوشی
الای ترزگر جراحی اػصاب

الای رفیؼی
الای هیرجلیلی
خانن فاتح

الای غالهی پور
الای خاکسار
الای زارع زاده

خانن جؼفری

دور دوم از تاريخ  1390/8/1لغايت 1390/8/30
بيوارستاى شهيد صدوقي

خانن فتاحی
خانن ػلیساده
خانن ػثاسیاى
خانم سلیمانی

خانن دهمانیساده
خانن ػاتذزاده
خانم شکری

خانم کطاییان
خانن صالحی

ارتوپدی

ارتوپذی
جراحی
جراحی
ENT
ENT
زنان

بيوارستاى شهيد رهنووى

خانن درزی
الای طالثی
خانن لاضی ػسکر
الای اکثر ی
الای سرافراز

ارتوپذی
جراحی
جراحی
اػصاب
ارلوشی

بيوارستاى افشار

بيوارستاى شهداي كارگر

للة
خانم صیادی
ارتوپذی
الای هوتاب
جراحی
خانن حسینی
خانن دهمانی زاده زناى

ارتوپذی
خانم لطیفیان
جراحی
خانن هوسوی
چشن
خانن زارع شاهی
گوش و حلك
اقای زارع
زناى
الای صالح اتادی
ارتوپذی
الای کریوی

سوختگي

الای هحوذی
الای رحیوی

چشم
چشم

اساتید
الای حسینی نسة ارتوپذی
جراحی
خانن اهرللهی
خانن پنجؼلی

خانم رحمانی
اقای متوسل

ENT
زنان
چشم

جراحی
آلای ػرب
الای هیرػواد ارتوپذی
الای دهمانپور ارولوشی
الای ترزگر جراحی اػصاب

الای رفیؼی
الای هیرجلیلی
خانن فاتح

الای غالهی پور
الای خاکساد
الای زارع زاده

خانن جؼفری

برناهه كارآهوزي دانشجوياى نا پيوسته اتاقعول ترم  2نين سال اول سال تحصيلي 90-91
دور سوم از تاريخ  1390/9/1لغايت 1390/9/30
بيوارستاى شهيد صدوقي

خانن هوسوی
خانن زارع شاهی
خانم لطیفیان
اقای موتاب
خانم صیادی

خانن حسینی
خانن لاضی ػسکر
الای طالثی
خانن درزی

بيوارستاى شهيد رهنووى

ارتوپدی

خانن صالحی

ارتوپذی

خانم کطاییان

جراحی
جراحی
ENT
ENT

خانم شکری

الای اکثر ی
الای سرافراز

ارتوپذی
جراحی
جراحی
ارلوشی
اػصاب

بيوارستاى شهداي كارگر

بيوارستاى افشار

خانن دهمانیساده

للة

اقای زارع

خانم سلیمانی

زنان

خانن ػاتذزاده
الای رحیوی

جراحی
ارتوپذی

خانن فتاحی
خانن ػلیساده
الای هحوذی
خانن ػثاسیاى
خانن دهمانی زاده

زنان

ارتوپذی
جراحی
چشن
گوش و حلك
زناى
ارتوپذی

سوختگي

الای صالح اتادی
الای کریوی

چشم
چشم

اساتید
الای حسینی نسة ارتوپذی
جراحی
خانن اهرللهی
ENT
خانن پنجؼلی

خانم رحمانی
اقای متوسل

زنان
چشم

جراحی
آلای ػرب
الای هیرػواد ارتوپذی
الای دهمانپور ارولوشی
الای ترزگر جرحی اػصاب

الای غالهی پور
الای خاکساد
الای زارع زاده

الای رفیؼی
الای هیرجلیلی
خانن فاتح

خانن جؼفری

دور چهارم از تاريخ  1390/10/1لغايت 1390/10/30
بيوارستاى شهيد صدوقي

بيوارستاى شهيد رهنووى

ارتوپدی
ارتوپدی
جراحی
جراحی
ENT
ENT
زنان
چشم
چشم

اػصاب
ارولوشی
ارتوپذی
جراحی
جراحی

اقای صالح ابادی
اقای زارع
خانم فتاحی
خانم علیساده
خانم عباسیان
اقای محمدی
خانم سلیمانی
خانم دهقانی زاده
خانم عابد زاده

خانن درزی
الای طالثی
خانن لاضی ػسکر
خانن حسینی
خانن صیادی

بيوارستاى افشار

الای کریوی
خانن زارع شاهی
الای سرافراز
الای رحیوی

للة
زناى
ارتوپذی
جراحی

بيوارستاى شهداي كارگر

سوختگي

چشن
خانن هوسوی
ارتوپذی
الای اکثری
ارولوزی
خانن شکری
خانن کطاییاى گوش وحلك
ارتوپذی
خانن صالحی
خانن دهمانی زاده زناى

خانن لطیفیاى
الای هوتاب

الای غالهی پور
الای خاکساد
الای زارع زاده

خانن جؼفری

اساتید
الای حسینی نسة ارتوپذی
جراحی
خانن اهرللهی

جراحی
آلای ػرب
الای هیرػواد ارتوپذی
الای دهمانپور ارولوشی
الای ترزگر جراحی اػصاب

الای رفیؼی
الای هیرجلیلی
خانن فاتح

ENT
خانن پنجؼلی
خانم رحمانی زنان
چشم
اقای متوسل
 )1روزهای کارآهوزی شنثه و یک شنثه هر هفته.
 )2ساػت کارآهوزی  7/30صثح تا  12/30ظهر.
 )3حضور دانشجو طثك ترناهه کارآهوزی در هحل کارآهوزی الساهی است.
 )4در صورت ػذم حضور ته هولغ در هحل کارآهوزی ترای دانشجو غیثت هنظور و تر اساس همرّرات آهوزشی تا او ترخورد خواهذ شذ.
انتظاری
 )5الصاق کارت کارآهوزی ته لثاس الساهی است.
هذیر گروه اهوزشی اتاق ػول وهوشثری
 )6پوشیذى لثاس فورم هخصوص کارآهوزی الساهی است.

