
در مراکز  95-96اولپیوسته نیمسال  علوم آزمایشگاهی 7دانشجویان ترم  1کارآموزي در عرصه برنامه 
  آموزشی شهرستان گرگان

  :مالحظات

  :گروه بندي دانشجویان-الف

  صالحیابوالفضل  –محمد سمیعی  -یاسر شهریاري -هادي دادخواه :1گروه 

  شیما مقسمی - آي ناز شهداد -نازنین رزاقی - ملیحه قریشی -زهرا اسالمی :2گروه 

  فرزاد دست آویز - امیرحسین بهی- شایان بلخی - احسان حاج مشهدي :3گروه 

   غزاله الهی– سمیه صدیقی -زهرا کمیزي–یلدا یونسی  - مهرناز سپهري :4گروه 

  مائده سلیمانی: 5گروه 

  :زمان بندي کارورزي -ب

تعداد 
  هفته

 شروع و پایان تاساع  هفته يروزها  پایان کارورزي  شروع کارورزي
  کارورزي روزانه

میزان 
ساعات 
  روزانه

کل 
ساعات  
  کارورزي

17  20/6/95  
  

   شنبه تا چهار شنبهآزمایشگاه رفرانس از   14/10/95
  هشنبه تا سه شنبسایر مراکز از

  408  6  30/13تا  30/7

  .ار شنبه یا پنج شنبه جبران شودساعات کارورزي مربوط به روز تعطیل رسمی در شیفت عصر  یا در روزهاي چه: تذکر

  

  تاریخ

  5گروه   4گروه   3گروه   2گروه   1گروه 

 20/6/95از تا ریخ 
  )هفته4( 13/7/95الی 

مرکز بهداشت 
 گرگان 

  

بیمارستان صیاد   بیمارستان طالقانی  آذر 5بیمارستان 
  شیرازي

بیمارستان صیاد 
  شیرازي

الی  17/7/95از تا ریخ 
  )هفته4(  11/8/95

تان صیاد بیمارس
  شیرازي

مرکز بهداشت   آذر 5بیمارستان   بیمارستان طالقانی
  گرگان

مرکز بهداشت 
  گرگان

الی  15/8/95از تا ریخ 
  )هفته5(  16/9/95

بیمارستان صیاد   مرکز بهداشت گرگان   آذر 5بیمارستان 
  شیرازي

  کلینیک دزیانی  بیمارستان طالقانی

الی  20/9/95از تا ریخ 
  )هفته2(  1/10/95

زمایشگاه رفرانس آ
  استان گلستان

 

آزمایشگاه رفرانس 
  استان گلستان

 

آزمایشگاه رفرانس 
 استان گلستان

آزمایشگاه رفرانس 
  استان گلستان

 

آزمایشگاه رفرانس 
 استان گلستان

  
الی  4/9/95از تا ریخ 

  )هفته2( 14/10/95
بیمارستان صیاد   بیمارستان طالقانی

  شیرازي
 مرکز بهداشت گرگان 

  
  کلینیک دزیانی  آذر 5رستان بیما

  



  : مربیان آموزشی 

کلینیک (آزمایشگاه رفرانس 
 ) 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

  دوشنبه -یک شنبه: دکتر نیک نژاد

  شنبه:  دکتراحمدي

  دوشنبه - یک شنبه: دکتر آیت اللهی

  شنبه -سه شنبه: دکتر جرجانی

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

    .می باشد کارورزي از اتمام پس هفتهدر  ،زمایشگاهیعلوم آ روهگزمان امتحان 

  

  گروه علوم آزمایشگاهی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در مراکز  95- 96 علوم آزمایشگاهی پیوسته نیمسال اول 7دانشجویان ترم  1کارآموزي در عرصهبرنامه 
 آموزشی شهرستان گنبدکاووس

 :مالحظات

 :گروه بندي دانشجویان-الف

  محمد رسول آبادي -محمد مفیدي: 1گروه 

  معصومه زارعی  - آرا بادپا گل: 2گروه 

  ملیحه سلطانی: 3گروه 

  :زمان بندي کارورزي -ب

تعداد 
 هفته

پایان  شروع کارورزي
 کارورزي

ساعات شروع و پایان  روزهاي هفته
 کارورزي روزانه

میزان 
ساعات 
 روزانه

کل 
ساعات  
 کارورزي

17 20/6/95  
 

   شنبه تا چهار شنبهآزمایشگاه رفرانس از  14/10/95
 ر مراکز ازشنبه تا سه شنبهسای

 408 6 30/13تا  30/7

  .ساعات کارورزي مربوط به روز تعطیل رسمی در شیفت عصر  یا در روزهاي چهار شنبه یا پنج شنبه جبران شود: تذکر

  

 تاریخ

 3گروه  2گروه  1گروه 

  20/6/95از تا ریخ 
 )هفته5( 20/7/95الی 

  مرکز بهداشت گنبد
 

 ستان شهدابیمار بیمارستان مطهري

الی  24/7/95از تا ریخ 
 )هفته5(  25/8/95

  بیمارستان مطهري
 

 مرکز بهداشت گنبد بیمارستان شهدا

الی  29/8/95از تا ریخ 
 )هفته3( 16/10/95

 بیمارستان مطهري مرکز بهداشت گنبد بیمارستان  شهدا

الی  20/9/95از تا ریخ 
 )هفته2(  1/10/95

آزمایشگاه رفرانس 
  ناستان گلستا

 

آزمایشگاه رفرانس 
 استان گلستان

آزمایشگاه رفرانس 
 استان گلستان

الی  4/9/95از تا ریخ 
 )هفته2( 14/10/95

 بیمارستان مطهري مرکز بهداشت گنبد شهدا بیمارستان 

  



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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

در مراکز  95-96علوم آزمایشگاهی پیوسته نیمسال اول 7دانشجویان ترم  1کارآموزي در عرصهبرنامه 
  آموزشی شهرستان  کالله

 :مالحظات

 :گروه بندي دانشجویان-الف

 یاسر داودي : 1گروه 

  :زمان بندي کارورزي -ب

تعداد 
 هفته

پایان  شروع کارورزي
 کارورزي

ساعات شروع و پایان  روزهاي هفته
 کارورزي روزانه

میزان 
ساعات 
 روزانه

کل 
ساعات  
 کارورزي

12 20/6/95  
 

   شنبه تا چهار شنبهشگاه رفرانس از آزمای 14/10/95
 هشنب پنجشنبه تا سایر مراکز از

 408 6 30/13تا  30/7

  .ساعات کارورزي مربوط به روز تعطیل رسمی در شیفت عصر  یا در روزهاي چهار شنبه یا پنج شنبه جبران شود: تذکر

  

 تاریخ

 )شهرستان کالله(1گروه 

  مرکز بهداشت کالله )هفته7( 4/8/95الی  95 /20/6از تا ریخ 
 

 کالله) ص(اکرم بیمارستان رسول  )هفته6( 16/9/95الی  8/8/95از تا ریخ 

 آزمایشگاه رفرانس استان گلستان )هفته2(  1/10/95الی  20/9/95از تا ریخ 

 کالله) ص(اکرم بیمارستان رسول  )هفته2( 14/10/95الی  4/9/95از تا ریخ 

  محاسبه نمره کارورزي -ب

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

          .می باشد کارورزي پس از اتمام هفتهزمایشگاهی، در آزمان امتحان گروه علوم 

  گروه علوم آزمایشگاهی

  



در مراکز  93-94علوم آزمایشگاهی پیوسته نیمسال اول 9دانشجویان ترم  1کارآموزي در عرصهبرنامه 
 آموزشی شهرستان گنبدکاووس

 :مالحظات

  :گروه بندي دانشجویان-الف

  امید نصیري : 1گروه 

  :زمان بندي کارورزي -ب

تعداد 
 هفته

پایان  شروع کارورزي
 کارورزي

ساعات شروع و پایان  روزهاي هفته
 کارورزي روزانه

میزان 
ساعات 
 روزانه

کل 
ساعات  
 کارورزي

17 20/6/95  
 

   شنبه تا چهار شنبهآزمایشگاه رفرانس از  14/10/95
 هشنبه تا سه شنبسایر مراکز از

 408 6 30/13تا  30/7

  .ساعات کارورزي مربوط به روز تعطیل رسمی در شیفت عصر  یا در روزهاي چهار شنبه یا پنج شنبه جبران شود: تذکر

  

 تاریخ

 وه گر

 بیمارستان شهدا )هفته5( 20/7/95الی  20/6/95از تا ریخ 

 مرکز بهداشت گنبد )هفته5(  25/8/95الی  24/7/95از تا ریخ 

 بیمارستان مطهري )هفته3( 16/10/95الی  29/8/95از تا ریخ 

 آزمایشگاه رفرانس استان گلستان )هفته2(  1/10/95الی  20/9/95از تا ریخ            

 بیمارستان مطهري )هفته2( 14/10/95الی  4/9/95تا ریخ از 

  محاسبه نمره کارورزي -ب

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

  گروه علوم آزمایشگاهی         .می باشد کارورزي ز اتمامپس ا هفتهزمان امتحان گروه علوم ازمایشگاهی، در 

  

  

  

  



  

 95-96علوم آزمایشگاهی پیوسته نیمسال اول 9دانشجویان ترم  2برنامه کارآموزي در عرصه 

 در مراکز آموزشی شهرستان آق قال

 :مالحظات

 :گروه بندي دانشجویان-الف

  سولماز نظري: 1گروه 

  :ناپیوسته  4شجویان ترمزمان بندي کارورزي براي دان -الف

 :زمان بندي کارورزي -ب

تعداد 
 هفته

پایان  شروع کارورزي
 کارورزي

ساعات شروع و پایان  روزهاي هفته
 کارورزي روزانه

میزان 
ساعات 
 روزانه

کل 
ساعات  
 کارورزي

17 20/6/95  
 

   شنبه تا چهار شنبهآزمایشگاه رفرانس از  14/10/95
 هسایر مراکز ازشنبه تا سه شنب

 408 6 30/13تا  30/7

  .ساعات کارورزي مربوط به روز تعطیل رسمی در شیفت عصر  یا در روزهاي چهار شنبه یا پنج شنبه جبران شود: تذکر

  

 تاریخ

 )شهرستان کالله(1گروه 

 بیمارستان آل جلیل )هفته13( 16/9/95الی 20/6/95از تا ریخ 

 یشگاه رفرانس استان گلستانآزما )هفته2(  1/10/95الی  20/9/95از تا ریخ 

 بیمارستان آل جلیل )هفته2( 14/10/95الی  4/9/95از تا ریخ 

 محاسبه نمره کارورزي -ب

نمره در اختیار مربیان محترم گروه  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 کارورزيوه علوم ازمایشگاهی، زمان امتحان گر

 

  


