برنامه کارآموزی در عرصه  1دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته نیمسال اول79-79
مراکس آموزشی شهرستان گرگان

الف-گروه بندی دانشجویان:
گروه  :1عاطفٍ آوامحمدی -شادی جًشقاویَ -دی سلطاوی – آسیٍ وظسخاوی -رضب جُبوی
گروه  :2شَسٌ جعفسی -اسما حیدزی -حاویٍ کسیمی -بُازٌ مُتسی -طاَسٌ ذاکسی -ريمیىب یبيری
گروه  :3مُسا احمدی -زيمیىا جعفسی کلًکه -سُیال سعیدی – پرویبن پسشکپًر -میکبئیل حسیه زادٌ
گروه  :4سجاد بطیازی -جًاد ًَشیاز  -سعید دزم گصیه -سعید مُدیبوی -مجتبی رضبیی -امیرحسیه خدادی
ب -زمان بندی کارورزی:
تعداد

شسيع کازيزشی

زيشَای َفتٍ

پایان کازيزشی

َفتٍ

17

96/6/22

96/10/19

آزمبیشگبٌ رفراوس از
سبیر مراکس از شىبٍ تب سٍ شىبٍ

شىبٍ تا چُاز شىبٍ

ساعات شسيع ي پایان

میصان

کل

کازيزشی زيشاوٍ

ساعات

ساعات

زيشاوٍ

کازيزشی

6

408

 7/30تب 13/30

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

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

تازیخ
اش تا زیخ 96/6/22

الی َ1( 96/6/29فتٍ)

آزمبیشگبٌ رفراوس

آزمبیشگبٌ رفراوس

آزمبیشگبٌ رفراوس

آزمبیشگبٌ رفراوس

استبن گلستبن

استبن گلستبن

استبن گلستبن

استبن گلستبن

* (محل برگساری
داوشکدٌ پیراپسشکی
اش تا زیخ 96/7/1

مرکس بُداشت گرگبن

بیمبرستبن  5آذر

بیمبرستبن طبلقبوی

الی َ4 ( 96/7/22فتٍ)
اش تا زیخ  96/7/29الی

َ4 ( 96/8/23فتٍ)
اش تا زیخ  96/8/27الی

شیساشی
بیمازستان صیاد

بیمبرستبن طبلقبوی

َ4( 96/10/19فتٍ)

بیمبرستبن  5آذر

مرکس بُداشت گرگبن

شیساشی

بیمبرستبن  5آذر

مرکس بُداشت گرگبن

َ4 ( 96/9/21فتٍ)
اش تا زیخ  96/9/22الی

بیمازستان صیاد

بیمازستان صیاد

بیمبرستبن طبلقبوی

شیساشی

بیمبرستبن طبلقبوی

بیمازستان صیاد
شیساشی

مرکس بُداشت گرگبن

بیمبرستبن  5آذر

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان علوم آزمایشگاهی کارشناسی نا پیوسته نیمسال اول 79-79
مراکس آموزشی شهرستان گرگان

الف-گروه بندی دانشجویان:
گروه َ :1ادی غفازی تًزان
گروه  :2معصًمٍ عطاز جاللی
گروه  :3محمًد دَقان
گروه  :4فاطمٍ مالزستمی
گروه  :5وصسا ...خصائی -واَید پًزشسیفی -سید زاَلٍ آل َاشمی -محمد مُدی بیازجمىدی

ب -2-زمان بندی کارورزی برای دانشجویان ترم 4ناپیوسته :
شسيع کازيزشی

تعداد

زيشَای َفتٍ

پایان کازيزشی

ساعات شسيع ي پایان

میصان ساعات

کل

کازيزشی زيشاوٍ

زيشاوٍ

ساعات

 7/30تب 13/30

6

َفتٍ

کازيزشی

17

96/6/22

96/10/21

شىبٍ تب پىجشىبٍ

612

ترکس :ساعات کازيزشی مسبًط بٍ زيش تعطیل زسمی دز شیفت عصس جبسان شًد
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

تازیخ
اش تا زیخ  96/6/22الی

بیمبرستبن  5آذر

َ1( 96/6/30فتٍ)
اش تازیخ  96/7/1الی

96/7/2

(َ1فتٍ)
* (محل برگساری
داوشکدٌ پیراپسشکی
اش تازیخ  96/7/8الی

استبن گلستبن

استبن گلستبن

استبن گلستبن

استبن گلستبن

استبن گلستبن

بیمبرستبن  5آذر

مرکس بُداشت

بیمبرستبن صیبد

مرکس بُداشت

کلیىیک دزیبوی

گرگبن

شیرازی

گرگبن

بیمبرستبن

مرکس بُداشت

مرکس بُداشت

طبلقبوی

گرگبن

گرگبن

(َ7فتٍ)
96/10/21
(َ8فتٍ)

گرگبن

شیرازی

گرگبن

آزمبیشگبٌ رفراوس آزمبیشگبٌ رفراوس آزمبیشگبٌ رفراوس آزمبیشگبٌ رفراوس آزمبیشگبٌ رفراوس

96/8/22

اش تازیخ  96/8/27الی

مرکس بُداشت

بیمبرستبن صیبد

مرکس بُداشت

کلیىیک دزیبوی

بیمبرستبن  5آذر

کلیىیک دزیبوی

مربیان آموزشی:
دشیاوی

صیاد شیساشی

2آذز

طالقاوی

مسکص بُداشت

دکتس ویک وژاد

دکتس احمدی

دکتس آیت اللُی

دکتس جسجاوی

دکتس حسیىی

دکتس حجتی

آقای سیىٍ سپُس

دکتس حجتی

زمان حضور اساتید در مراکس آموزشی درمانی:
دکتس ویک وژاد :پىج شىبٍ
دکتساحمدی :شىبٍ
دکتس آیت اللُی :یک شىبٍ
دکتس جسجاوی :یک شىبٍ
آقای سیىٍ سپُس  :شىبٍ
دکتس حسیىی :یک شىبٍ
دکتس حجتی :شىبٍ

ب -محاسبه نمره کارورزی
از مجمًع  20ومرٌ کبريرزی 12 ،ومرٌ در اختیبر مسئًلیه محترم آمًزشی مراکس ي  8ومرٌ در اختیبر مربیبن محترم گريٌ علًم
آزمبیشگبَی قرار دارد.
زمبن امتحبن گريٌ علًم ازمبیشگبَی ،در َفتٍ پس از اتمبم کبريرزی می ببشد.

گروه علوم آزمایشگاهی

