
 بسمه تعالی
 

  59مهر دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی واحدی12برنامه کارآموزی 
 

 سرپرست کارآموزی:جناب آقای دکترغزنوی راد
 مرادآبادیخسروی و یانوآقانجفی خانم  مربیان کارآموزی:

 18:30الی7:30ازو خوانساری و امیرکبیربیمارستان ولی عصر)عج(  13:30لغایت7:30زمان کارآموزی شنبه  تاپنج شنبه ازساعت

 
03/4تا71/4 61/4تا3/4  2/4تا02/3  19/3تا6/3    

بیمارستان ولیعصر 

 )عج(

-مطهره سادات میرجعفری–فائزه عابدی –الهه احمدی 
سمانه افشاری-مهدیه سری مقدم-گلناز عزیزی  

پونه -ریحانه هاشمی-اصفهانیمهسا برزو -محدثه ده نمکی
زهره ملکی-ریحانه کوچکی-اسماعیلی  

علی اکبر -فرهادساالری فارسی جانی-سینا حسینی کیان
حسین -رضا سجادی راد-محمدرضا فراهانی-خواجه وند

 مختاری

-حمیدرضا ستاری-حسین احمدی-محمدرضا ابوطالبی
الهه خلود-مهشادصدرائی-راهانیمحمدرضا کودزری ف  

03/4تا71/4 61/4تا3/4  2/4تا20/3  19/3تا6/3    
پونه -ریحانه هاشمی-مهسا برزو اصفهانی-محدثه ده نمکی بیمارستان امیرکبیر

زهره ملکی-ریحانه کوچکی-اسماعیلی  
گلناز -مطهره سادات میرجعفری–فائزه عابدی –الهه احمدی 

سمانه افشاری-مهدیه سری مقدم-عزیزی  
-حمیدرضا ستاری-احمدیحسین -محمدرضا ابوطالبی

الهه خلود-مهشادصدرائی-راهانیمحمدرضا کودزری ف  
علی اکبر -فرهادساالری فارسی جانی-سینا حسینی کیان

حسین -رضا سجادی راد-محمدرضا فراهانی-خواجه وند
 مختاری

03/4تا42/4 32/4تا71/4  61/4تا01/4  9/4تا3/4  2/4تا72/3  62/3تا20/3  19/3تا13/3  12/3تا6/3    
بیمارستان 
 خوانساری

رضا -محمدرضا فراهانی
حسین مختاری-سجادی راد  

-سینا حسینی کیان
فرهادساالری فارسی 

علی اکبرخواجه وند-جانی  

-محمدرضا کودزری فراهانی
الهه خلود-مهشادصدرائی  

-محمدرضا ابوطالبی
حمیدرضا -حسین احمدی

 ستاری

مهدیه سری -گلناز عزیزی
سمانه افشاری-مقدم  

-فائزه عابدی-احمدیالهه 

 مطهره سادات میر جعفری

ریحانه -پونه اسماعیلی
زهره ملکی-کوچکی  

مهسا برزو -محدثه ده نمکی
ریحانه هاشمی-اصفهانی  

03/4تا42/4 32/4تا71/4  61/4تا01/4  9/4تا3/4  2/4تا72/3  62/3تا20/3  19/3تا13/3  12/3تا6/3   
بیمارستان 
 امیرالمومنین

-کیانسینا حسینی 
-فرهادساالری فارسی جانی

 علی اکبرخواجه وند

رضا -محمدرضا فراهانی
حسین -سجادی راد

 مختاری

حسین -محمدرضا ابوطالبی
حمیدرضا ستاری-احمدی  

محمدرضا کودزری 
-مهشادصدرائی-فراهانی

 الهه خلود

-فائزه عابدی-الهه احمدی

 مطهره سادات میر جعفری

مهدیه سری -گلناز عزیزی
افشاریسمانه -مقدم  

مهسا -محدثه ده نمکی
ریحانه -برزو اصفهانی
 هاشمی

ریحانه -پونه اسماعیلی
زهره ملکی-کوچکی  

03/4تا24/4 23/4تا17/4  61/4تا01/4  9/4تا3/4  2/4تا27/3  26/3تا20/3  19/3تا13/3  12/3تا6/3    
 کلینیک امام رضا

محمدرضا کودزری 
الهه -مهشادصدرائی-فراهانی

 خلود

-ابوطالبیمحمدرضا 
حمیدرضا -حسین احمدی

 ستاری

رضا -محمدرضا فراهانی
حسین مختاری-سجادی راد  

-سینا حسینی کیان
فرهادساالری فارسی 

علی اکبرخواجه وند-جانی  

ریحانه -پونه اسماعیلی
زهره ملکی-کوچکی  

مهسا برزو -محدثه ده نمکی
ریحانه هاشمی-اصفهانی  

مهدیه سری -گلناز عزیزی
سمانه افشاری-مقدم  

-فائزه عابدی-الهه احمدی

 مطهره سادات میر جعفری

03/4تا28/4 26/4تا24/4  23/4تا21/4  19/4تا17/4  61/4تا41/4  21/4تا01/4  9/4تا7/4  5/4تا3/4  2/4تا31/3  29/3تا27/3  26/3تا24/3  22/3تا20/3  19/3تا17/3  15/3تا13/3  12/3تا10/3  8/3تا6/3    
 
 

 مرکز بهداشت

حسین 
-احمدی

حمیدرضا 
 ستاری

محمدرضا 
 ابوطالبی

مهشاد 
-صدرائی

 الهه خلود

محمدرضا 
کودزری 
 فراهانی

سینا حسینی 
فرهاد -کیان

ساالری 
 فارسی جانی

علی اکبر 
 خواجه وند

محمدرضا 
–فراهانی 
رضا 

 سجادی راد

حسین 
 مختاری

محدثه ده 
مهسا -نمکی

برزو 
 اصفهانی

ریحانه 
 هاشمی

پونه 
-اسماعیلی
ریحانه 
 کوچکی

عابدی فائزه  زهره ملکی
مطهره –

سادات 
 میرجعفری

الهه 
 احمدی

مهدیه سری 
سمانه -مقدم

 افشاری

گلناز 
 عزیزی

03/4تا28/4 62/4تا42/4  32/4تا12/4  19/4تا71/4  61/4تا41/4  21/4تا10/4  9/4تا7/4  5/4تا3/4  2/4تا31/3  29/3تا27/3  26/3تا24/3  22/3تا20/3  19/3تا17/3  15/3تا13/3  12/3تا10/3  8/3تا6/3   

خون انتقال  

محمدرضا 
 ابوطالبی

حسین 
-احمدی

حمیدرضا 
 ستاری

محمدرضا 
کودزری 
 فراهانی

مهشاد 
-صدرائی

 الهه خلود

علی اکبر 
 خواجه وند

سینا حسینی 
فرهاد -کیان

ساالری 
فارسی 
 جانی

 

حسین 
 مختاری

محمدرضا 
–فراهانی 
رضا 

 سجادی راد

ریحانه 
 هاشمی

محدثه ده 
مهسا -نمکی

برزو 
 اصفهانی

 پونه زهره ملکی
-اسماعیلی
ریحانه 
 کوچکی

فائزه  الهه احمدی
–عابدی 

مطهره 
سادات 

 میرجعفری

گلناز 
 عزیزی

مهدیه سری 
سمانه -مقدم

 افشاری

 


