بسمه تعالی
برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری – دوره 1
کارشناسی پیوسته  -دانشکده علوم پزشکی آبادان -نیمسال اول 1396-97
اسامی

7/1تا 7/24
سه روز اول

 7/4تا 7/25
سه روز دوم

 7/29تا 8/20
سه روز اول

 7/26تا 8/17
سه روز دوم

 8/21تا 9/12
سه روز اول

 8/23تا 9/14
سه روز دوم

 9/13تا 10/4
سه روز اول

 9/16تا 10/7
سه روز دوم

آذین سلطانی
وصال باقری
نازنین رضایی
محمد مشتاقی

بهشتی صبح
خانم بان

off

بهشتی عصر
خانم زمزم

off

ولی عصر-صبح
خانم جلیلیان

off

نفت-صبح
خانم مقدسی

off

مهدی رجبی
فاطمه چنگیزی
فیروزه محمدی
شیما عطارپور
رضا روستا زاده

بهشتی عصر
خانم براتی

off

ولی عصر-صبح
خانم موسوی

off

نفت-صبح

off

خانم جعفری

بهشتی صبح
خانم زمزم

off

حسین شریف پور
شیرین صفری
الهه عالسوندی پور
مریم صفایی
زهرا استخر

ولی عصر صبح
خانم موسوی

off

نفت-صبح
آقای موسوی

off

بهشتی صبح
خانم زمزم

off

بهشتی عصر
خانم مکوندی

off

ساجده صباحی مقدم
فاطمه قنواتی
مریم فغفوری
محدثه حدپورسراج

نفت-صبح

حمیدرضا منفرد

آقای موسوی

off

بهشتی صبح
خانم بان

off

بهشتی عصر
خانم مکوندی

off

ولی عصر-صبح
خانم جلیلیان

مرتضی بچاک پور
زهرا ثوامری

ایام کارآموزی شنبه تا پنج شنبه  ( :ساعت  7 / 30لغایت  ) 12 / 30شیفت عصر( ) 13 : 30 - 19 : 30

off

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری – دوره 2
کارشناسی پیوسته  -دانشکده علوم پزشکی آبادان -نیمسال دوم 1395-96
اسامی

7/1تا 7/24
سه روز اول

 7/4تا 7/25
سه روز دوم

 7/29تا 8/20
سه روز اول

 7/26تا 8/17
سه روز دوم

 8/21تا 9/12
سه روز اول

 8/23تا 9/14
سه روز دوم

 9/13تا 10/4
سه روز اول

 9/16تا 10/7
سه روز دوم

رضوان ریاضی
فردیس کاظمی
نیلوفر دشت پی

off

سارا کوثری

بهشتی صبح

ولی عصر-صبح

خانم زمزم

آقای مالکی

اورژانس طالقانی
صبح
خانم نیکزاد

بهشتی عصر
خانم براتی

سید علی حسینی
کیوان خوشبین
ولی عصر

میالد حاجت کیا
پردیس چویلی

off

سحر رخشانفرد

بهشتی عصر

نفت-صبح

صبح

خانم قلطه

خانم مقدسی

خانم موسوی

اورژانس طالقانی
صبح
خانم نیکزاد

نرگس لرکی
محمود صالحیان
آرش صفایی
ندا رضاوی

off

اسما محمدی نسب

نفت-صبح

بهشتی عصر

بهشتی صبح

خانم جعفری

آقای فیوضی

خانم بان

اورژانس بهشتی
صبح
خانم رئیسی فر

شیدا فرهانیان
فرزاد رحیمی
سمیرا دهقانی
امیر مراقی

off

غزال عباسی

ولی عصر-صبح
آقای مالکی

اورژانس طالقانی
صبح
آقای عبدی

بهشتی عصر

بهشتی صبح

آقای فیوضی

خانم بان

هانیه شادی
سونیا اغی نژاد
یاسمن سبکبار
فریدون کهزادی
جعفر ابوشلیش

اورژانس طالقانی
off

صبح
آقای عبدی

بهشتی صبح
خانم قلطه

نفت
صبح
خانم جعفری

میالد حقی

ایام کارآموزی شنبه تا پنج شنبه  ( :ساعت  7 / 30لغایت  ) 12 / 30شیفت عصر( ) 13 : 30 - 19 : 30

ولی عصرصبح
خانم موسوی

