
 97-98ًيوسال دٍم  -ساعت( 25ٍاحذ،  5/0گيزی،  علَم آسهایطگاّی )تخص ًوًَِ 4تزًاهِ کارآهَسی داًطجَیاى تزم 

 فاطوِ صفزی -ليال کزیوی -سّزا هزادی -هيٌا یشداى هْز 1گزٍُ 
 صثح 29/11/97

 ع تْلَل ب

 صثح      ٍ     عصز 02/12/97

 ع تْلَل ب

 صثح 06/12/97

 ع تْلَل ب

 صثح 09/12/97

 هعاًٍت تْذاضت

 سّزا سلواًی هقذم -سثا سيذی -فاطوِ ضزیفی -عاطفِ صادقی 2گزٍُ 
 صثح     ٍ     عصز 09/12/97

 ع تْلَل ب

 صثح 13/12/97

 ع تْلَل ب

 صثح ٍ عصز 16/12/97

 ع تْلَل ب

 هحوذ عظين هختاری -هحوذ هزادی -رضا هيزسائی -هْذی ّزهشی 3گزٍُ 
 صثح 16/12/97

 تْذاضتهعاًٍت 

 صثح 20/12/97

 ع تْلَل ب

 صثح     ٍ     عصز 23/12/97

 ع تْلَل ب

 صثح 27/12/97

 ع تْلَل ب

 اکزم رحواًی -پزیسا رسَلی -اًسيِ سهاًی -سّزا سفزی 4گزٍُ 
 صثح      19/01/98

 ع تْلَل ب

 عصزصثح ٍ  22/01/98

 ع تْلَل ب

صثح      26/01/98

  ع تْلَل ب

 صثح 29/01/98

 تْذاضتهعاًٍت 

 هحوذ اهيي حسيٌائی -سجاد صذیقی -سجاد پزدلی 5گزٍُ 

 عصز   ٍ صثح 29/01/98

 ع تْلَل ب

 

 صثح 02/02/98

 ع تْلَل ب

 صثح     05/02/98

 هعاًٍت تْذاضت

 صثح 09/02/98

 ع تْلَل ب

 هحذثِ جْاًی -اکزم حسي ًژاد -هحثَتِ حسيٌی -حاًيِ دٍراًی 6گزٍُ 
 عصز   ٍ صثح 12/02/98

 تْلَلع  ب

 صثح 16/02/98

 ع تْلَل ب

 صثح     ٍ     عصز 19/02/98

 ع تْلَل ب

 اهيٌِ احساًی ًژاد -سیٌة اسواعيلياى -اسوا پَرعيذی 7گزٍُ 
 صثح 19/02/98

 هعاًٍت تْذاضت

 صثح 23/02/98

 ع تْلَل ب

 صثح     ٍ    عصز 26/02/98

 ع تْلَل ب

 صثح 30/02/98

 ع تْلَل ب
 

 نکات بسیار ههن

  تاضذ. هی 19الی  14ٍ عصز  5/12الی  5/7کارآهَسی صثح ساعات 

  تَاًذ تا داضتي هجَس هعادل  هی داًطجَّز
 

  
 سهاى کارآهَسی غيثت داضتِ تاضذ. 

 َذیًوا تیرعا را، ًصة ضذُ در هحل کارآهَسی، کطَری پشضک علَمی داًطگاّْا اىیداًطجَی ا حزفِ پَضص ٍ رفتار ًاهِ يیيآ است هَظف داًطج. 

 استی الشاهی ٌيتالیی ضٌاسا کارت ًصة ٍ فزم لثاس تیرعا. 

 .دانشجویاى هوظفند جهت شزوع کارآهوسی در بیوارستاى عالهه بهلول، هجوس السم را اس هعاونت آهوسشی بیوارستاى اخذ نوایند 

  (.هعاًٍت تْذاضت گيزی ًوًَِپذیزش ٍ ) خاًن جَاًثخت(، ع تْلَل بگيزی  پذیزش ٍ ًوًَِ)ًادری هزتياى هحتزم کارآهَسی: جٌاب آقای 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 عليزضا هحوذسادُ دکتز                                                                                                                                  

 یطگاّیآسها علَم زگزٍُیهذ                                                                                                                                    


