
در مراکس  97-98 ايلویمسال  پیًسته وا علًم آزمایشگاهی 4داوشجًیان ترم  آمًزی در عرصهبروامه کار

 آمًزشی شهرستان گرگان

 مالحظات:

 گروه بندی دانشجویان:-الف

  زضب عجمی :1گروه 

  حمید قسيی :2گروه 

 الُبم سلطبوی -سکیىٍ زضًاوی :3گروه 

 

 ناپیوسته : 4ن ترمزمان بندی کارورزی برای دانشجویا -2-ب

تعداد 

 َفتٍ

سبعبت شسيع ي پبیبن  زيشَبی َفتٍ پبیبن کبزيزشی شسيع کبزيزشی

 کبزيزشی زيشاوٍ

میصان سبعبت 

 زيشاوٍ

کل 

سبعبت  

 کبزيزشی

17 31/6/97 

 

 612 6 30/13تب  30/7 شٌبِپٌجشٌبِ تب  27/10/97

 سان شًدترکس: سبعبت کبزيزشی مسبًط بٍ زيش تعطیل زسمی دز شیفت عصس جب

 

 تبزیخ

 3گروه  2گروه  1گروه 

 31/6/97اش تب زیخ 

 ّفتِ(9) 1/9/97الی 

 هرکس بْداشت گرگبى کلیٌیک دزیبًی آذر 5بیوبرستبى 

 27/10/97الی  3/9/97اش تبزیخ 

 ّفتِ(8) 

 کلیٌیک دزیبًی هرکس بْداشت گرگبى کلیٌیک دزیبًی

 

 مربیان آموزشی:  

 مسکص بُداشت  طبلقبوی آذز5 صیبد شیساشی دشیبوی

 دکتس حجتی
 

 دکتس حسیىی

 سیىٍ سپُس دکتس
 

 دکتس احمدی دکتس آیت اللُی
 

 دکتس ویک وژاد

 دکتس جسجبوی

 سیىٍ سپُس دکتس
 

 

 زمان حضور اساتید در مراکس آموزشی درمانی:

 یک شىبٍدکتس ویک وژاد: 



 اش شىبٍ تب سٍ شىبٍدکتساحمدی:  

 اش شىبٍ تب سٍ شىبٍدکتس آیت اللُی: 

 سٍ شىبٍ تس جسجبوی: دک

 سیىٍ سپُس :  دکتس

 سٍ شىبٍ: دکتس حسیىی

  دکتس حجتی:

 

 محاسبه نمره کارورزی -ب

گرٍُ هحترم ًورُ در اختیبر هربیبى  8کس ٍ اآهَزشی هر یي هحترمًورُ در اختیبر هسئَل 12ًورُ کبرٍرزی،  20از هجوَع 

 علَم آزهبیشگبّی قرار دارد.

 گروه علوم آزمایشگاهی         هی ببشد. کبرٍرزی اتوبم از پس در ّفتِ ،شگبّیعلَم ازهبی رٍُگزهبى اهتحبى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97-98ویمسبل ايل علًم آشمبیشگبَی وب پیًستٍ 4داوشجًیبن تسم  کبزآمًشی دز عسصٍبسوبمٍ 

 دز مساکص آمًششی شُسستبن گىبد کبييس

 مالحظات:

 گروه بندی دانشجویان:-الف

 ریافسبًِ عبه: 1گروه 

 ناپیوسته : 4زمان بندی کارورزی برای دانشجویان ترم -الف

تعداد 

 َفتٍ

سبعبت شسيع ي پبیبن  زيشَبی َفتٍ پبیبن کبزيزشی شسيع کبزيزشی

 کبزيزشی زيشاوٍ

میصان سبعبت 

 زيشاوٍ

کل سبعبت  

 کبزيزشی

17 31/6/97 

 

 612 6 30/13تب  30/7 شٌبِ تب پٌجشٌبِ 27/10/97

 .دز شیفت عصس جبسان شًد زيش تعطیل زسمی مسبًط بٍ کبزيزشی سبعبت ترکس:

 

 تبزیخ

 1گروه 

 31/6/97اش تب زیخ 

 ّفتِ(9) 1/9/97الی 

 بیمبزستبن شُدا

 27/10/97الی  3/9/97اش تبزیخ 

 ّفتِ(8) 

 مسکص بُداشت گىبد

 محاسبه نمره کارورزی -ب

ومسٌ دز اختیبز مسبیبن محتسم گسيٌ علًم  8ششی مساکص ي ومسٌ دز اختیبز مسئًلیه محتسم آمً 12ومسٌ کبزيزشی،  20اش مجمًع 

 آشمبیشگبَی قساز دازد.

 گروه علوم آزمایشگاهی         می ببشد. کبزيزشیاتمبم  اش پس دز َفتٍشمبن امتحبن گسيٌ علًم اشمبیشگبَی، 

 

 

 

 

 



 

 97-98علًم آزمایشگاهی وا پیًسته ویمسال ايل 4بروامه کارآمًزی در عرصه داوشجًیان ترم 

 بىدرگسدر مراکس آمًزشی شهرستان 

 مالحظات:

 گروه بندی دانشجویان:-الف

 هْدیِ ایبزی -اعظن ببدلی: 1گروه 

 ابراّین قٌدّبری -: ًَرالِ کردی2گروه 

 ناپیوسته : 4زمان بندی کارورزی برای دانشجویان ترم -الف

تعداد 

 َفتٍ

پبیبن  سبعبت شسيع ي زيشَبی َفتٍ پبیبن کبزيزشی شسيع کبزيزشی

 کبزيزشی زيشاوٍ

میصان سبعبت 

 زيشاوٍ

کل سبعبت  

 کبزيزشی

17 31/6/97 

 

 612 6 30/13تب  30/7 شٌبِ تب پٌجشٌبِ 27/10/97

 ترکس: سبعبت کبزيزشی مسبًط بٍ زيش تعطیل زسمی دز شیفت عصس جبسان شًد.

 

 تبزیخ

 2گروه  1گروه 

 31/6/97اش تب زیخ 

 ّفتِ(9) 1/9/97الی 

هرکس بْداشت شْرستبى  دا بٌدر گسبیوبرستبى شْ

 بٌدرگس

 27/10/97الی  3/9/97اش تبزیخ 

 ّفتِ(8) 

هرکس بْداشت شْرستبى 

 بٌدرگس

 بیوبرستبى شْدا بٌدرگس

 محاسبه نمره کارورزی -ب

ًورُ در اختیبر هربیبى هحترم گرٍُ  8ًورُ در اختیبر هسئَلیي هحترم آهَزشی هراکس ٍ  12ًورُ کبرٍرزی،  20از هجوَع 

 علَم آزهبیشگبّی قرار دارد.

 گروه علوم آزمایشگاهی         هی ببشد. در ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزیزهبى اهتحبى گرٍُ علَم ازهبیشگبّی، 

 

 

 



 

 97-98علًم آزمایشگاهی وا پیًسته ویمسال ايل 4ر عرصه داوشجًیان ترم بروامه کارآمًزی د

 در مراکس آمًزشی شهرستان بىدر ترکمه

 مالحظات:

 گروه بندی دانشجویان:-الف

 قرببًگلدی خَاجِ: 1گروه 

 ناپیوسته : 4زمان بندی کارورزی برای دانشجویان ترم -الف

تعداد 

 َفتٍ

سبعبت شسيع ي پبیبن  َفتٍ زيشَبی پبیبن کبزيزشی شسيع کبزيزشی

 کبزيزشی زيشاوٍ

میصان سبعبت 

 زيشاوٍ

کل سبعبت  

 کبزيزشی

17 31/6/97 

 

 612 6 30/13تب  30/7 شٌبِ تب پٌجشٌبِ 27/10/97

 ترکس: سبعبت کبزيزشی مسبًط بٍ زيش تعطیل زسمی دز شیفت عصس جبسان شًد.

 

 تبزیخ

 1گروه 

 31/6/97اش تب زیخ 

 ّفتِ(9) 1/9/97الی 

 یوبرستبى اهبم خویٌی بٌدرترکويب

 27/10/97الی  3/9/97اش تبزیخ 

 ّفتِ(8) 

 هرکس بْداشت بٌدرترکوي

 

 محاسبه نمره کارورزی -ب

ًورُ در اختیبر هربیبى هحترم گرٍُ  8ًورُ در اختیبر هسئَلیي هحترم آهَزشی هراکس ٍ  12ًورُ کبرٍرزی،  20از هجوَع 

 علَم آزهبیشگبّی قرار دارد.

 گروه علوم آزمایشگاهی         هی ببشد. در ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزیاهتحبى گرٍُ علَم ازهبیشگبّی، زهبى 

 

 

 



 

 97-98علًم آزمایشگاهی وا پیًسته ویمسال ايل 4بروامه کارآمًزی در عرصه داوشجًیان ترم 

 در مراکس آمًزشی شهرستان علی آباد 

 مالحظات:

 گروه بندی دانشجویان:-الف

  هلیحِ سویعی :1گروه 

 

 ناپیوسته : 4زمان بندی کارورزی برای دانشجویان ترم -الف

تعداد 

 َفتٍ

سبعبت شسيع ي پبیبن  زيشَبی َفتٍ پبیبن کبزيزشی شسيع کبزيزشی

 کبزيزشی زيشاوٍ

میصان سبعبت 

 زيشاوٍ

کل سبعبت  

 کبزيزشی

17 31/6/97 

 

 612 6 30/13تب  30/7 شٌبِ تب پٌجشٌبِ 27/10/97

 بعبت کبزيزشی مسبًط بٍ زيش تعطیل زسمی دز شیفت عصس جبسان شًد.ترکس: س

 

 تبزیخ

 1گروه 

 31/6/97اش تب زیخ 

 ّفتِ(9) 1/9/97الی 

 علی آببد بیوبرستبى بقیِ ا...  االعظن)عج(

 27/10/97الی  3/9/97اش تبزیخ 

 ّفتِ(8) 

 هرکس بْداشت علی آببد

 محاسبه نمره کارورزی -ب

ًورُ در اختیبر هربیبى هحترم گرٍُ  8ًورُ در اختیبر هسئَلیي هحترم آهَزشی هراکس ٍ  12رٍرزی، ًورُ کب 20از هجوَع 

 علَم آزهبیشگبّی قرار دارد.

 گروه علوم آزمایشگاهی         هی ببشد. در ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزیزهبى اهتحبى گرٍُ علَم ازهبیشگبّی، 

 

 

 



 

 97-98علًم آزمایشگاهی وا پیًسته ویمسال ايل 4م بروامه کارآمًزی در عرصه داوشجًیان تر

  میىًدشتدر مراکس آمًزشی شهرستان 

 مالحظات:

 گروه بندی دانشجویان:-الف

  هْیي ّوراُ پَر: 1گروه 

 : شوس الدیي حقبًی 2گروه 

 

 ناپیوسته : 4زمان بندی کارورزی برای دانشجویان ترم -الف

تعداد 

 َفتٍ

سبعبت شسيع ي پبیبن  يشَبی َفتٍز پبیبن کبزيزشی شسيع کبزيزشی

 کبزيزشی زيشاوٍ

میصان سبعبت 

 زيشاوٍ

کل سبعبت  

 کبزيزشی

17 31/6/97 

 

 612 6 30/13تب  30/7 شٌبِ تب پٌجشٌبِ 27/10/97

 ترکس: سبعبت کبزيزشی مسبًط بٍ زيش تعطیل زسمی دز شیفت عصس جبسان شًد.

 

 تبزیخ

 2گروه  1گروه 

 31/6/97اش تب زیخ 

 ّفتِ(9) 1/9/97الی 

بیوبرستبى فبطوِ زّرا 

 هیٌَدشت

 هرکس بْداشت هیٌَدشت

 27/10/97الی  3/9/97اش تبزیخ 

 ّفتِ(8) 

بیوبرستبى فبطوِ زّرا  هرکس بْداشت هیٌَدشت

 هیٌَدشت

 محاسبه نمره کارورزی -ب

ختیبر هربیبى هحترم گرٍُ ًورُ در ا 8ًورُ در اختیبر هسئَلیي هحترم آهَزشی هراکس ٍ  12ًورُ کبرٍرزی،  20از هجوَع 

 علَم آزهبیشگبّی قرار دارد.

 گروه علوم آزمایشگاهی         هی ببشد. در ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزیزهبى اهتحبى گرٍُ علَم ازهبیشگبّی، 

 


