
در مراکس  97-98ايلپیًسته ویمسال  علًم آزمایشگاهی 7داوشجًیان ترم  1در عرصه  کاريرزیبروامه 

 آمًزشی شهرستان گرگان

 مالحظات:

 گروه بندی دانشجویان:-الف

 :بیمارستان صیاد شیرازی() 1گروه 

 محمد وکًیی -سعید غالمی -امیسحسیه پُلًاوی :1-1گروه 

 صابس شیسشادی –علی حسام  - اد بصیفسش -محمد قسٌ جاولً :1-2گروه 

 

 :انی()بیمارستان طالق 2گروه 

 بدزی طلًعیان -واَید َاشمی -شیما ابساَیمی :2 -1گروه

 شَسا قدس علًی -َما فدائی :2 -2گروه

 

 :آذر( 5)بیمارستان  3گروه 

 فاطمٍ حسیه شادٌ -فاطمٍ دلبسی :3-1گروه

 شَسا میسشکاز –غصالٍ علیصاد   :3-2گروه

 ان بندی کارورزی:زم -ب

تعداد 

 َفتٍ

 شسيع ي پایان تاساع َفتٍ یزيشَا پایان کازيزشی شسيع کازيزشی

 کازيزشی زيشاوٍ

میصان 

ساعات 

 زيشاوٍ

کل 

ساعات  

 کازيزشی

17 31/6/79 

 
پىج شىبٍ تا از کٌترل کیفی آزهبیشگبُ  22/10/79

 )هکبى داًشکدُ پیراپسشکی( شىبٍ

 ِشٌبِ تب سِ شٌب سبیر هراکس از

 408 6 30/13تب  30/7

 مسبًط بٍ زيش تعطیل زسمی دز شیفت عصس  یا دز زيشَای چُاز شىبٍ یا پىج شىبٍ جبسان شًد. کازيزشیساعات   -1ترکس:

بسای دز مسکص بُداشت گسگان  بسوامٍ اعالم شدٌ( )طبق َفتٍ 2بٍ مدت  مًظف َستىد کازيزشیطًل ديزٌ داوشجًیان دز  -2       

 حضًز یابىد زيزشیکاگرزاودن ديزٌ 

 

 



 

 تازیخ

 3-2گروه 3-1گروه 2 -2گروه 2 -1گروه 1-2گروه  1-1گروه 

اش تا زیخ 

31/6/79 

 2/9/79الی 

 َفتٍ(1)

آشمایشگاٌ کىتسل 

 کیفی

 

آشمایشگاٌ 

 کىتسل کیفی

 

آشمایشگاٌ کىتسل 

 کیفی

 

آشمایشگاٌ 

 کىتسل کیفی

 

آشمایشگاٌ 

 کىتسل کیفی

 

 

آشمایشگاٌ 

 کىتسل کیفی

 

زیخ اش تا 

9/9/79 

 19/9/79الی 

 ّفتِ(2)

بْداشت  هرکس 

 گرگبى

بیمازستان 

 شیرازیصیاد
 

بیوبرستبى 

 طبلقبًی

 

بیوبرستبى 

 طبلقبًی

 

 5بیوبرستبى 

 آذر 

 5بیوبرستبى 

 آذر 

اش تا زیخ 

21/9/79 

 1/8/79الی 
 ّفتِ(2)

بیمازستان 

 شیرازیصیاد

هرکس  

بْداشت 

 گرگبى

بیوبرستبى 

 طبلقبًی

 

بیوبرستبى 

 ًیطبلقب

 

 5بیوبرستبى 

 آذر 

 5بیوبرستبى 

 آذر

اش تا زیخ 

2/8/79 

 12/8/79الی 
 ّفتِ(2)

بیمازستان 

 شیرازیصیاد

بیمازستان 

 شیرازیصیاد

هرکس  بْداشت 

 گرگبى

بیوبرستبى 

 طبلقبًی

 

 5بیوبرستبى 

 آذر 

 5بیوبرستبى 

 آذر

اش تا زیخ 

17/8/79 

 27/8/79الی 
 ّفتِ(2)

بیمازستان 

 شیرازیصیاد

ن بیمازستا

 شیرازیصیاد

بیوبرستبى 

 طبلقبًی

 

هرکس  

بْداشت 

 گرگبى

 5بیوبرستبى 

 آذر 

 5بیوبرستبى 

 آذر

اش تا زیخ 

3/7/79 

 13/7/79الی 
 ّفتِ(2)

بیمازستان 

 شیرازیصیاد

بیمازستان 

 شیرازیصیاد

بیوبرستبى 

 طبلقبًی

 

بیوبرستبى 

 طبلقبًی

 

هرکس  

بْداشت 

 گرگبى

 5بیوبرستبى 

 آذر

اش تا زیخ 

19/7/79 

 29/7/79الی 
 ّفتِ(2)

بیمازستان 

 شیرازیصیاد

بیمازستان 

 شیرازیصیاد

بیوبرستبى 

 طبلقبًی

 

بیوبرستبى 

 طبلقبًی

 

 5بیوبرستبى 

 آذر

هرکس  

بْداشت 

 گرگبى

اش تا زیخ 

1/10/79 

 22/10/79الی 
 ّفتِ(4)

بیمازستان 

 شیرازیصیاد

بیمازستان 

 شیرازیصیاد

بیوبرستبى 

 طبلقبًی

 

بیوبرستبى 

 طبلقبًی

 

 5یوبرستبى ب

 آذر

 5بیوبرستبى 

 آذر

 



 مربیان آموزشی:  

 مسکص بُداشت  طالقاوی آذز2 صیاد شیساشی دشیاوی

 دکتس حسیىی -

 دکتس حجتی
 

 دکتس احمدی دکتس آیت اللُی
 

 دکتس ویک وژاد

 دکتس جسجاوی

 آقای سیىٍ سپُس
 

 

 زمان حضور اساتید در مراکس آموزشی درمانی:

 دکتس ویک وژاد: یک شىبٍ

 تساحمدی:  اش شىبٍ تا سٍ شىبٍدک

 دکتس آیت اللُی: اش شىبٍ تا سٍ شىبٍ

 دکتس جسجاوی:  سٍ شىبٍ

 ديشىبٍسیىٍ سپُس : دکتس 

 دکتس حسیىی: سٍ شىبٍ

 شىبٍدکتس حجتی: 

 

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

 لَم آزهبیشگبّی قرار دارد.ع

 گروه علوم آزمایشگاهی         هی ببشد. ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزی یکزهبى اهتحبى گرٍُ علَم ازهبیشگبّی، 

 

 

 

 

 

 

 



 

در مراکس  96-97 علًم آزمایشگاهی پیًسته ویمسال ايل 7داوشجًیان ترم  1در عرصه کاريرزیبروامه 

 آمًزشی شهرستان گىبدکاييس

 مالحظات:

 گروه بندی دانشجویان:-الف

 وسگس غىایی -فُیمٍ َالکً: 1گروه 

 زمان بندی کارورزی: -ب

تعداد 

 َفتٍ

پایان  شسيع کازيزشی

 کازيزشی

ساعات شسيع ي پایان  زيشَای َفتٍ

 کازيزشی زيشاوٍ

میصان 

ساعات 

 زيشاوٍ

کل 

ساعات  

 کازيزشی

17 31/6/79 

 
ىج پشىبٍ تا آزهبیشگبُ کٌترل کیفی از  22/10/79

 شىبٍ
 ِشٌبِ تب سِ شٌبسبیر هراکس از 

 408 6 30/13تب  30/7

 ساعات کازيزشی مسبًط بٍ زيش تعطیل زسمی دز شیفت عصس  یا دز زيشَای چُاز شىبٍ یا پىج شىبٍ جبسان شًد.ترکس: 

 1گروه  تازیخ

 31/6/79اش تا زیخ 

 ّفتِ(1) 2/9/79الی 

آشمایشگاٌ کىتسل 

 کیفی

 

 

 9/9/79اش تا زیخ 

 ّفتِ(8)  27/8/79ی ال

  بیوبرستبى شْدا

   3/7/79اش تا زیخ 

 ّفتِ(8)  22/10/79الی 

هرکس بْداشت 

 گٌبد

 

 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. ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزی یکبى اهتحبى گرٍُ علَم ازهبیشگبّی، زه

 

 



در مراکس  97-98علًم آزمایشگاهی پیًسته ویمسال ايل 7داوشجًیان ترم  1در عرصه کاريرزیبروامه 

 ی آباد کتًلعلآمًزشی شهرستان  

 مالحظات:

 گروه بندی دانشجویان:-الف

 فٍ کًَکهعاط : 1 گروه

 زمان بندی کارورزی: -ب

تعداد 

 َفتٍ

پایان  شسيع کازيزشی

 کازيزشی

ساعات شسيع ي پایان  زيشَای َفتٍ

 کازيزشی زيشاوٍ

میصان 

ساعات 

 زيشاوٍ

کل 

ساعات  

 کازيزشی

17 31/6/79 

 
پىج شىبٍ تا آزهبیشگبُ کٌترل کیفی از  22/10/79

 شىبٍ
 ِشٌبِ تب سِ شٌبسبیر هراکس از 

 408 6 30/13تب  30/7

 ساعات کازيزشی مسبًط بٍ زيش تعطیل زسمی دز شیفت عصس  یا دز زيشَای چُاز شىبٍ یا پىج شىبٍ جبسان شًد.ترکس: 

 1گروه   

 31/6/79اش تا زیخ 

 ّفتِ(1) 2/9/79الی 

 آشمایشگاٌ کىتسل کیفی

 

 9/9/79اش تا زیخ 

 ّفتِ(8)  27/8/79الی 

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

   3/7/79اش تا زیخ 

 ّفتِ(8)  22/10/79الی 

 هرکس بْداشت علی آببد

 

 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.

         هی ببشد. کبرٍرزی پس از اتوبم ّفتِ یکزهبیشگبّی، آَم زهبى اهتحبى گرٍُ عل

 گروه علوم آزمایشگاهی

 



در مراکس  97-98علًم آزمایشگاهی پیًسته ویمسال ايل 7داوشجًیان ترم  1در عرصه کاريرزیبروامه 

 آمًزشی شهرستان  بىدرترکمه

 مالحظات:

 گروه بندی دانشجویان:-الف

 د شکیبامحم -مازال مکتًبی:  1گروه 

 زمان بندی کارورزی: -ب

تعداد 

 َفتٍ

پایان  شسيع کازيزشی

 کازيزشی

ساعات شسيع ي پایان  زيشَای َفتٍ

 کازيزشی زيشاوٍ

میصان 

ساعات 

 زيشاوٍ

کل 

ساعات  

 کازيزشی

17 31/6/79 

 
پىج شىبٍ تا آزهبیشگبُ کٌترل کیفی از  22/10/79

 شىبٍ
 ِشٌبِ تب سِ شٌبسبیر هراکس از 

 408 6 30/13تب  30/7

 ساعات کازيزشی مسبًط بٍ زيش تعطیل زسمی دز شیفت عصس  یا دز زيشَای چُاز شىبٍ یا پىج شىبٍ جبسان شًد.ترکس: 

 1گروه   

 31/6/79اش تا زیخ 

 ّفتِ(1) 2/9/79الی 

 آشمایشگاٌ کىتسل کیفی

 

 9/9/79اش تا زیخ 

 ّفتِ(8)  27/8/79الی 

 بیوبرستبى اهبم خویٌی بٌدرترکوي

   3/7/79ا زیخ اش ت

 ّفتِ(8)  22/10/79الی 

 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.

         هی ببشد. ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزی یکزهبى اهتحبى گرٍُ علَم آزهبیشگبّی، 

 گروه علوم آزمایشگاهی


