
 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .و درمانی قزوین 

  دانشکده پیراپزشکی  

 گروه هوشبری 

 گروه بندی دانشجویان هوشبری جهت انجام کارآموزی بیمارستانی

       98-99سال تحصیلی اول  نیمسال  

  سی هوشبری کارشناسوم  وه بندی دانشجویان ترمگر

 گروه یک گروه دو گروه سه گروه چهار گروه پنج

  فاطمه عباسی

زهرا بغدادی    

مینا رحیم پور    

  آریان رحمانی 

  محمدرضا کبیری 

زهرا جوادیان    

سارا نوظهوری    

 رقیه تیغ نورد 

 امیر محمد عباسقلیا

 پورجهانی 

فاطمه جعفری   

  الهام زیرکی

  زهرا قبادی

  محمد مرادی

 محمد برخورداری 

فاطمه عابدزاده    

  معصومه السادات سیاه پوش

مریم شریعتی    

  عبدالرحمان عثمانی 

 محمد مهدی محمودی 

 غزل صیاد جعفری 

 محدثه سجادی پور 

 سمیرا بشارت

امیر حسین هدایتی    

 کسری بهرامی 

 

هوشبری کارشناسیگروه بندی دانشجویان  ترم پنجم   

 گروه یک گروه دو گروه سه گروه چهار گروه پنج 

رشوندعلی رضا    

  محمد آذریاد

 زهرا رحمانی 

 مینا حسنی 

 ساجده محمد علی ها 
 

 نیما صدقی 

 محمدرضا صادقی

  زهره حسینی 

 ساحل بلوری 

 مرجان خوانساری 

  فاطمه جعفر آبادی

 

  مهدی اصالنی

  امیر رضا صفری 

  الهه صفر علی نژاد

  مهدیه شیروانی

   مینا بابائی

  زهرا حلیمی مفرد 

   
 

شیخی محمد جواد  

 راستین رحیمی نژاد

 کیمیا طاهرخانی

 هانیه ردائی

 تانیا رحیمی

 فاطمه صفر بالی

 نفیسه رمضانی

 فاطمه رحیمی

محدثه سلیمانیها 

  حدیث نرگه ای 

  زهرا کاکاوند 

 فاطمه بتالب

 

 



هوشبریکارشناسی هفتمترم  گروه بندی دانشجویان  

 گروه یک گروه دو گروه سه گروه چهار گروه پنج

 رضا جباری 

 مهدی معدنچی  

 نگین نیکخواه 

 شیما مال احمدی 

 نفیسه رمضانی 
 

 مریم یعقوبی 

 نیره نایب لو 

 فاطمه محمدی 

 امیرحسین زمانی 

 علی کمایستانی  

 زهرا گروسی 

 منیر یگانه 

 سارا ایروانی 

 فاطمه رادمنش 

 حدیثه شجاعی 

 امیر محمد سعیدی

 مریم رمضانی 

نازنین طاهرخانی  

 فرزانه راضی 

 حسین رسولی 

  احمد رضا برخورداری

   

 مرتضی علی محمدی 

 هوتن شهدوست

 مهسا شرقی 

 منا صمد زاده 

 مهگل کربالئی 

 محدثه قاسمی 

    

 

*** 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 ، همکاران محترم موظفند *** به منظور اعالم به موقع نمرات دانشجویان 

دانشجویان را به مدیر گروه هوشبری هوشبری اعالم نمایند .   نمرات  

، تقاضا می شود تعداد روزهای کارآموزی را با ذکر ساعات 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 .  

 

 


