
در مراکز  95- 96 اولنیمسال  پیوسته نا علوم آزمایشگاهی 4دانشجویان ترم  آموزي در عرصهبرنامه کار
 آموزشی شهرستان گرگان

  :مالحظات

  :گروه بندي دانشجویان-الف
   زهرا تمسکنی :1گروه 
   داریوش جلینی :2گروه 
  لیال مرادي :3گروه 
   جواد عرب عامري :4گروه 
  مریم مالرستمی :5گروه 

  الهام ارزانلی  :6روه گ
  
 :ناپیوسته  4زمان بندي کارورزي براي دانشجویان ترم - 2-ب

تعداد 
 هفته

ساعات شروع و پایان  روزهاي هفته پایان کارورزي شروع کارورزي
 کارورزي روزانه

میزان ساعات 
 روزانه

کل 
ساعات  
 کارورزي

17 20/6/95  
 

 612 6 30/13تا  30/7 شنبهپنجشنبه تا  15/10/95

  ساعات کارورزي مربوط به روز تعطیل رسمی در شیفت عصر جبران شود: تذکر

  

 تاریخ

  5گروه    4گروه 3گروه  2گروه  1گروه 

  

 6گروه 

  

 20/6/95از تا ریخ 
 6/8/95الی 
 )هفته7(

بیمارستان صیاد 
 شیرازي

مرکز بهداشت 
 گرگان

 5بیمارستان 
 آذر

بیمارستان 
  طالقانی

مرکز بهداشت 
  گرگان

  زیانیکلینیک د

 8/8/95از تاریخ 
 2/10/95الی 
 )هفته8(

مرکز بهداشت 
 گرگان

مرکز بهداشت  آذر  5بیمارستان 
 گرگان

بیمارستان 
  طالقانی

مرکز بهداشت 
  گرگان

  کلینیک دزیانی

 4/10/95از تا ریخ 
 15/10/95الی 
 )هفته2(

آزمایشگاه 
رفرانس استان 

 گلستان

آزمایشگاه 
رفرانس استان 

 گلستان

آزمایشگاه 
رفرانس استان 

 گلستان

آزمایشگاه 
رفرانس استان 

 گلستان

آزمایشگاه 
رفرانس استان 

 گلستان

آزمایشگاه 
رفرانس استان 

  گلستان
  : مربیان آموزشی -پ

آزمایشگاه رفرانس 
  ) کلینیک دزیانی (

  صیاد شیرازي  طالقانی  آذر 5  مرکز بهداشت

  دکتر احمدي  دکتر جرجانی  دکتر آیت اللهی  دکتر جرجانی  دکتر نیک نژاد
 



  :زمان حضور اساتید در مراکز آموزشی درمانی

  شنبهدو - شنبه یک: دکتر نیک نژاد

  شنبه:  دکتراحمدي

  دوشنبه -یک شنبه: دکتر آیت اللهی

  شنبه -سه شنبه: دکتر جرجانی

  

گروه محترم بیان نمره در اختیار مر 8کز و اآموزشی مر ین محترمنمره در اختیار مسئول 12نمره کارورزي،  20از مجموع 
 .علوم آزمایشگاهی قرار دارد

  گروه علوم آزمایشگاهی         .می باشد کارورزي اتمام از پس در هفته ،علوم ازمایشگاهی روهگزمان امتحان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 95-96نیمسال اول علوم آزمایشگاهی نا پیوسته 4دانشجویان ترم  کارآموزي در عرصهبرنامه 

  شهرستان گنبد کاووسدر مراکز آموزشی 

 :مالحظات

  :گروه بندي دانشجویان-الف

  مرتضی غفاري -آلتین آخوندنژاد: 1گروه 

  اکرم قزلسفلو :2گروه 

  نرگس اصغري: 3گروه 

  فرشته کوهساري -ولی کوهساري -هوشمند طاطاري :4گروه 

 :ناپیوسته  4زمان بندي کارورزي براي دانشجویان ترم -الف

تعداد 
 هفته

ساعات شروع و پایان  روزهاي هفته پایان کارورزي يشروع کارورز
 کارورزي روزانه

میزان ساعات 
 روزانه

کل ساعات  
 کارورزي

17 20/6/95  
 

 612 6 30/13تا  30/7 شنبه تا پنجشنبه 15/10/95

  .در شیفت عصر جبران شود روز تعطیل رسمی کارورزي مربوط به ساعات :تذکر

  

 تاریخ

  4ه گرو  3گروه  2گروه  1گروه 

الی  20/6/95از تا ریخ 
 )هفته7( 6/8/95

  بیمارستان شهدا  بیمارستان مطهري مرکز بهداشت گنبد مطهري بیمارستان

الی  8/8/95از تاریخ 
 )هفته8( 2/10/95

  مرکز بهداشت گنبد   مرکز بهداشت گنبد  مرکز بهداشت گنبد  بیمارستان مطهري

الی  4/10/95از تا ریخ 
 )هفته2( 15/10/95

آزمایشگاه رفرانس 
 استان گلستان

آزمایشگاه رفرانس 
 استان گلستان

آزمایشگاه رفرانس 
  استان گلستان

آزمایشگاه رفرانس 
  استان گلستان

 محاسبه نمره کارورزي -ب

نمره در اختیار مربیان محترم گروه  8نمره در اختیار مسئولین محترم آموزشی مراکز و  12نمره کارورزي،  20از مجموع 
  .آزمایشگاهی قرار دارد علوم

  گروه علوم آزمایشگاهی         .می باشد کارورزياتمام  از پس در هفتهزمان امتحان گروه علوم ازمایشگاهی، 

  



 95-96علوم آزمایشگاهی نا پیوسته نیمسال اول 4برنامه کارآموزي در عرصه دانشجویان ترم 

 در مراکز آموزشی شهرستان آق قال

 :مالحظات

 :ندي دانشجویانگروه ب-الف

  سمیه سالق: 1گروه 

 عبدالقیوم زرك زاهی -سکینه میررشید: 2گروه 

  

 :ناپیوسته  4زمان بندي کارورزي براي دانشجویان ترم -الف

تعداد 
 هفته

ساعات شروع و پایان  روزهاي هفته پایان کارورزي شروع کارورزي
 کارورزي روزانه

میزان ساعات 
 روزانه

کل ساعات  
 کارورزي

17 20/6/95  
 

 612 6 30/13تا  30/7 شنبه تا پنجشنبه 15/10/95

  .ساعات کارورزي مربوط به روز تعطیل رسمی در شیفت عصر جبران شود: تذکر

  

 تاریخ

  2گروه  1گروه 

  بیمارستان آل جلیل مرکز بهداشت شهرستان آق قال  )هفته7( 6/8/95الی  20/6/95از تا ریخ 

  مرکز بهداشت شهرستان آق قال بیمارستان آل جلیل )هفته8( 2/10/95الی  8/8/95از تاریخ 

آزمایشگاه رفرانس استان  آزمایشگاه رفرانس استان گلستان )هفته2( 15/10/95الی  4/10/95از تا ریخ 
  گلستان

 محاسبه نمره کارورزي -ب

در اختیار مربیان محترم گروه نمره  8نمره در اختیار مسئولین محترم آموزشی مراکز و  12نمره کارورزي،  20از مجموع 
 .علوم آزمایشگاهی قرار دارد

  گروه علوم آزمایشگاهی         .می باشد در هفته پس از اتمام کارورزيزمان امتحان گروه علوم ازمایشگاهی، 

 

  



 95-96علوم آزمایشگاهی نا پیوسته نیمسال اول 4برنامه کارآموزي در عرصه دانشجویان ترم 

 هرستان بندر ترکمندر مراکز آموزشی ش

 :مالحظات

 :گروه بندي دانشجویان-الف

 صفوره دوجی: 1گروه 

  سمیه خندان: 2گروه 

 

  :ناپیوسته  4زمان بندي کارورزي براي دانشجویان ترم -الف

تعداد 
 هفته

ساعات شروع و پایان  روزهاي هفته پایان کارورزي شروع کارورزي
 کارورزي روزانه

میزان ساعات 
 روزانه

  کل ساعات
 کارورزي

17 20/6/95  
 

 612 6 30/13تا  30/7 شنبه تا پنجشنبه 15/10/95

 .ساعات کارورزي مربوط به روز تعطیل رسمی در شیفت عصر جبران شود: تذکر

  

 تاریخ

 2گروه  1گروه 

مرکز بهداشت شهرستان بندر  )هفته7( 6/8/95الی  20/6/95از تا ریخ 
 ترکمن 

 بیمارستان امام خمینی 

 بیمارستان امام خمینی بیمارستان امام خمینی )هفته8( 2/10/95الی  8/8/95یخ از تار

آزمایشگاه رفرانس استان  آزمایشگاه رفرانس استان گلستان )هفته2( 15/10/95الی  4/10/95از تا ریخ 
 گلستان

  محاسبه نمره کارورزي -ب

نمره در اختیار مربیان محترم گروه  8وزشی مراکز و نمره در اختیار مسئولین محترم آم 12نمره کارورزي،  20از مجموع 
 .علوم آزمایشگاهی قرار دارد

  گروه علوم آزمایشگاهی         .می باشد در هفته پس از اتمام کارورزيزمان امتحان گروه علوم ازمایشگاهی، 

  


