
 می شود .برگزار  31تا  8و در صورت لزوم روزهای پنجشنبه  31تا  31در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت کالسهای درس هر گروه  توضیح :

  گروه   درسA.در هردوره سه ماهه و همزمان با کارآموزی کودکان برای دانشجویان مربوطه ارائه میگردد 

 درس گروهB  ارائه میگردد. (  6و1و4( ، )  1و1و3( ، )  31و33و31( ، ) 9و8و7گروههای ) برای دانشجویان  جراحی  بترتیب همزمان با کارآموزی  "تقریبا در هردوره سه ماهه و 

   درس گروهC    رائه میگردد.( ا 1و1و3( ، )  6و1و4( ، )  9و8و7( ، )  31و33و31گروههای )برای دانشجویان  زنانبترتیب  همزمان با کارآموزی" تقریبادر هردوره سه ماهه و 

 س گروه ودرD  ه میگردد.برای دانشجویان مربوطه ارائ داخلیدر هردوره سه ماهه و همزمان با کارآموزی 

 

دانشکده پزشکی گرگان    –دانشگاه علوم پزشکی گلستان   

صفحه اول                            (  97لغایت اسفند  مهر)  3197 -  98تحصیلی  مرحله کارآموزی بالینی در سالسال اول  و امتحانات تقویم زمانی ارائه دروس  

3197سه ماهه چهارم  مالحظات 3197سه ماهه سوم   کالس و امتحانتقویم     گروه نام درس و میزان ساعت کالس 

 3/31/3197  3/7/3197  بیماریهای کودکان تاریخ شروع درس 

ساعت ( 311)   A 

 
 31/31/3197 31/9/3197  تاریخ اتمام درس 

 تاریخ امتحان 31ساعت   3197 /11/9 31ساعت   3197 /11/31 

 3/31/3197  3/7/3197  بیماریهای جراحی عمومی تاریخ شروع درس 

ساعت ( 311)   
B  31/31/3197  31/9/3197  تاریخ اتمام درس 

 تاریخ امتحان 31ساعت    31/31/3197 31ساعت   11/31/3197 

 3/31/3197  3/7/3197  بیماریهای زنان تاریخ شروع درس 

ساعت ( 68)   
C  9/31/3197  8/9/3197  تاریخ اتمام درس 

 تاریخ امتحان 31ساعت   3197 /18/9 31ساعت   39/31/3197 

 3/31/3197  3/7/3197  D1=آمارپزشکی و روش تحقیق تاریخ شروع درس 

ساعت ( 14)   

D 

 3/31/3197  3/9/3197  تاریخ اتمام درس 

 تاریخ امتحان 31ساعت    31/31/3197 31ساعت   13/31/3197 

 3/31/3197  3/7/3197  D1=پزشکی قانونی و مسمومیتها تاریخ شروع درس 

ساعت (  14)    3/31/3197  3/9/3197  تاریخ اتمام درس 

 تاریخ امتحان 31ساعت   11/31/3197 31ساعت   31/31/3197 

دانشکده پزشکی گرگان    –دانشگاه علوم پزشکی گلستان   



براساس برنامه و  برگزار می شود . 31تا  8و در صورت لزوم روزهای پنجشنبه  31تا  31، هردرس در طی یکماه  در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  در هردوره چهارماهه ماهه E دروس گروه   توضیح :
 ه ارائه میگردد.با توجه به جدول کارآموزی  برای دانشجویان مربوط  ، قلب ، چشم و بهداشت نورولوژی ،کارآموزی روانپزشکی  بخشهای بالینی دانشکده

 س گروهودر F درس   دوره چهارماهه ماههدر هر  ، F1   ماه و دروس  1در طیF2     برگزار می  31تا  8و در صورت لزوم روزهای پنجشنبه  31تا  31ماه  در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  1در طی
 با توجه به جدول کارآموزی  برای دانشجویان مربوطه ارائه میگردد. ENTارتوپدی ، اورولوژی، عفونی ، بهداشت و کارآموزی  براساس برنامه بخشهای بالینی دانشکدهو  شود .

 

صفحه دوم               ( 97 لغایت اسفند  مهر)  3197مرحله کارآموزی بالینی در سال سال  دوم   تقویم زمانی ارائه دروس   

3197وم دماهه شش  مالحظات  گروه نام درس و میزان ساعت کالس تقویم  کالس و امتحان 

 3/7/3197  تاریخ شروع درس 

شنایی با طب ایرانی ) سنتی (آ = E1 

ساعت ( 14)   

E 

 14/7/3197  تاریخ اتمام درس 

 تاریخ امتحان 31ساعت       1/8/3197 

 3/8/3197  تاریخ شروع درس 

1بهداشت عمومی  = E2 

ساعت ( 14)   

 18/8/3197  تاریخ اتمام درس 

 تاریخ امتحان 31 ساعت       31/9/3197 

 3/9/3197  تاریخ شروع درس 

 E3 =بیماریهای روانی

ساعت ( 14)   

 11/9/3197  تاریخ اتمام درس 

 تاریخ امتحان 31ساعت  19/31/3197 

 3/31/3197  تاریخ شروع درس 

اعصاببیماریهای  =E4 

ساعت ( 14)   

 11/31/3197  تاریخ اتمام درس 

 تاریخ امتحان 31ساعت  3197/ 11/33 

 3/7/3197  تاریخ شروع درس 

جراحی اختصاصیبیماریهای  = F1 

ساعت ( 68)   

F 

 18/8/3197  تاریخ اتمام درس 

 تاریخ امتحان 31ساعت  3197/ 34/9 

 3/9/3197  تاریخ شروع درس 
 F2 =تاریخ و اخالق پزشکی

ساعت ( 14)   
 11/31/3197  تاریخ اتمام درس 
31ساعت  16/31/3197   تاریخ امتحان 

 3/9/3197  تاریخ شروع درس 

عفونی بیماریهای  =F2 

ساعت ( 13)   
 11/31/3197  تاریخ اتمام درس 

31ساعت  3197/ 6/33   تاریخ امتحان 


