
 

  

 ، گروه تکنولوژی جراحیدانشکده پیراپزشکی
 8931-8931 دٍمهقطع کارشٌاسی ًیوسال تکٌَلَشی جراحی  چْارمداًشجَیاى ترم  برًاهِ کارآهَزی

 اٍل ّفتِ

02/88 

 دٍم

01/88 

 سَم

4/80 

 چْارم

88/80 

 پٌجن

81/80 

 ششن

02/80 

 ّفتن

81/8 

 ّشتن

04/8 

 ًْن

 هراکس آهَزشی 98/8

 8 8 8 8 2 0 0 0 0 حی زًاى بیوارستاى  صیاد شیرازیبخش جرا

 0 0 0 0 1 8 8 8 8 بخش جراحی عوَهی بیوارستاى صیاد شیرازی

     3 9 9 9 9 آررگرگاى 2بخش ارتَپذی بیوارستاى 

 9 9 9 9      آررگرگاى 2بخش تَراکس بیوارستاى 

 

  چْارشٌبِ، پٌج شٌبِ ٍاحذ(: 0هْارت ّای بالیٌی )کارآهَزی 

 9گرٍُ 0گرٍُ 8گرٍُ 

 فایسُ باقرلَ

 فاطوِ عرب

 هعصَهِ خادهلَ

 هبیٌا ظفری

 آٍیشي قذرت آبادی

 ٍلی پَر ِالْ

 هْال هیرزایی

 ًیلَفر فراهرزی

 فرشتِ بْلکِ

 ریحاًِ شوس الذیٌی

 گلٌاز گرگاًلی دٍجی

 راضیِ رضایی

 حویذرضا احوذی

 سعیذ اسکٌذری

 سجاد رسَلی

 سیذ احوذ سلین بْراهی 

 کراًِ راهیي ش

 فرٌّگ کیاًی 

 اهیر رضا ًاصری

 اهیي ّسار رستوی

 اًن رٍزباىخ    :آرر گرگاى 2بخش ارتَپذی ٍ تَراکس                                 : خاًن رٍیاًیصیاد شیرازی  جراحی عوَهی                : خاًن چْرُ گشا صیاد شیرازی   جراحی زًاى :اساتیذ هربَطِ                   

 



 

 

 

 

 

 ، گروه تکنولوژی جراحیدانشکده پیراپزشکی
 8931-8931دٍم هقطع کارشٌاسی ًیوسال تکٌَلَشی جراحی  چْارمداًشجَیاى ترم  برًاهِ کارآهَزی

 اٍل ّفتِ

1/0 

 دٍم

84/0 

 

 سَم

08/0 

 چْارم

01/0 

 پٌجن

4/9 

 

 ششن

88/9 

 ّفتن

81/9 

 

 ّشتن

 هراکس آهَزشی 02/9

 0 0 0 0 8 8 8 8 ل صیاداتاق عو

 8 8 8 8 0 0 0 0 آرر 2اتاق عول 

  چْارشٌبِ ٍ پٌج شٌبِ ٍاحذ(:  8) کارآهَزی بخش استریل هرکسیٍاحذ(ٍ کارآهَزی  8رفتار در اتاق عول )کارآهَزی 

 0گرٍُ 8گرٍُ 

 سجاد رسَلی

 فرٌّگ کیاًی

 اهیي ّسار رستوی

 اهیر رضا ًاصری

 فایسُ باقرلَ

 فاطوِ عرب

 ِ خادهلَهعصَه

 هبیٌا ظفری

 آٍیشي قذرت آبادی

 الِْ ٍلی پَر

 سیذ احوذ سلین بْراهی

 حویذ رضا احوذی

 راهیي شکراًِ

 سعیذ اسکٌذری

 هْال هیرزایی

 ًیلَفر فراهرزی

 فرشتِ بْلکِ

 ریحاًِ شوس الذیٌی

 گلٌاز گرگاًلی دٍجی

 راضیِ رضایی

 آرر گرگاى: آقای آقایی ًصاد2ًن کالًتری                    اتاق عول بیوارستاى اتاق عول بیوارستاى صیاد شیرازی : خا    : اساتیذ هربَطِ

 


