
 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .و درمانی قزوین 

 دانشکده پیراپزشکی 

 گروه هوشبری 

  گروه بندی دانشجویان هوشبری جهت انجام کارآموزی بیمارستانی 

کارشناسی هوشبری  ترم سوم گروه بندی دانشجویان  

 گروه یک گروه دو گروه سه گروه چهار گروه پنج 

 امیر محمد سعیدی  

 مهدی معدنچی 

 رضا جباری 

 احمد رضا برخورداری 

 علی محمد وردی 

 
 

 علی کما یستانی 

 هوتن شهدوست 

 امیر حسین زمانی 

 حسین رسولی 

 مرتضی علی محمدی  

 زهرا گروسی 

 منیر یگانه 

 فاطمه رادمنش 

 سارا ایروانی 

 حدیثه شجاعی 

 محدثه قاسمی 

 مهسا شرقی 

  مریم یعقوبی

 نیره نایب لو 

 منا صمد زاده 

 فاطمه محمدی 

  مهگل کربالئی 

 نفیسه رمضانی 

 مریم رمضانی 

 شیما مال احمدی 

 نگین نیکخواه 

 فرزانه راضی 

    نازنین طاهر خانی

 

  کارشناسی پیوسته هوشبری پنجم ترم گروه بندی دانشجویان 

 

 گروه یک گروه دو گروه سه  گروه چهار گروه پنج 

سالمترامین    

 رسول سپهری مختار

 علی فرمانی

 امیر حسین فاضلی

 علی توکلی نسب 

 

 احسان صابونی اقدم

 پویا حیاتی

 فاطمه دولتی

 کوروش صمدی

  پرستو حاجی زاده

 عرفان سرداری

 اکرم کشاورز

 مهشید کاظم لو

 سحر رضائی

 فاطمه تقوی مجد

 ریحانه مشاطیان

 صبا محمدیان 

 فاطمه گهر برحقی

 فیروزه غالمی

 مریم شریفی

 لیال کریمی

 فروزان نجفی
 

 فاطمه سبزی کار

 زینب ربیعی

 الهام افروزی

 پریا ارتشی

 هاجر خدامرادی

 

 

 



کارشناسی پیوسته هوشبری هفتمترم  گروه بندی دانشجویان   

 گروه یک گروه دو گروه سه گروه چهار گروه پنج 

 محسن یزدان پناه 

 امیر حسین قدیمی

 محمد جواد فرزین

 محمدرضا حاجی زاده

 

 مهدی مرادی

 سجاد نصیری

 جواد شهبازی

 مهدی محمد وردی

 سعید آمدی

 رخشان قاسمی

 زهرا همدانی

 سحر یوسفی

 فاطمه همدانی

 مهشید کریمی
 

 پریسا مهدی پور

 مهتاب ترجمان

 زهرا حیدری

 سمانه حیدری

 فائزه فدائی

 پرستو پناهی

 سپیده فراهانی

 ساناز فخیم

 زهرا زر محمدی

صفری تارا  

 شادی مال احمدی

 

 

*** مربیان محترم موظفند در پایان هر ماه ) چهار هفته ( میزان غیبت هر دانشجو را با ذکر مشخصات کامل ) نام و نام   

 خانوادگی ، روز ) ها ( غیبت و تاریخ  ( به مدیر گروه هوشبری دانشکده ) حبیب اله مهدی پور ( اعالم نمایند . 

حداکثر یک هفته بعداز پایان کارآموزی ها *** به منظور اعالم به موقع نمرات دانشجویان ، همکاران محترم موظفند 

دانشجویان را به مدیر گروه هوشبری هوشبری اعالم نمایند .   نمرات  

وزی را با ذکر ، تقاضا می شود تعداد روزهای کارآمساعات عملکرد همکاران محترم  *** به منظور اعالم به موقع 

 داخل شیفت یا خارج شیفت بودن کارآموزی را به همراه نمرات به مدیر گروه هوشبری تحویل نمائید .  

 

 


