بروامه کارآمًزی در عرصه داوشجًیان رشته علًم آزمایشگاهی کارشىاسی پیًسته ویمسال ايل 96-97
در مراکس آمًزشی شهرستان گىبدکاييس

الف-گروه بندی دانشجویان:
گروه  :1یًوس پبرسٍ
گروه  :2بُىبس صفزی -سبرا خزمبلی
ب -زمان بندی کارورزی:
تعداد

شزيع کبريرسی

پبیبن

َفتٍ

17

ريسَبی َفتٍ

سبعبت شزيع ي پبیبن

میشان

کل

کبريرسی ريساوٍ

سبعبت

سبعبت

ريساوٍ

کبريرسی

6

408

کبريرسی

96/6/25

96/10/19

آزهبیشگبُ رفراًس از
سبیر هراکس ازشٌبِ تب سِ شٌبِ

شىبٍ تب چُبر شىبٍ

 7/30تب 13/30

تذکز :سبعبت کبريرسی مزبًط بٍ ريس تعطیل رسمی در شیفت عصز یب در ريسَبی چُبر شىبٍ یب پىج شىبٍ جبزان شًد.

گروه 1

تبریخ
اس تب ریخ 96/6/25

گروه 2

گروه 3

آزهبیشگبُ رفراًس استبى آزهبیشگبُ رفراًس استبى آزهبیشگبُ رفراًس استبى

الی ّ1( 96/6/29فتِ)

گلستبى

گلستبى

گلستبى

* (هحل برگساری داًشکدُ
پیراپسشکی
اس تب ریخ 96/7/1

هرکس بْداشت گٌبد

بیوبرستبى هطْری

بیوبرستبى شْدا

الی ّ 6( 96/8/9فتِ)
اس تب ریخ  96/8/13الی

بیوبرستبى هطْری

بیوبرستبى شْدا

هرکس بْداشت گٌبد

ّ5 ( 96/9/14فتِ)
اس تب ریخ  96/9/18الی

بیمبرستبن شُدا

هرکس بْداشت گٌبد

بیوبرستبى هطْری

ّ5 ( 96/10/19فتِ)
ب -محاسبه نمره کارورزی
از هجوَع ً 20ورُ کبرٍرزیً 12 ،ورُ در اختیبر هسئَلیي هحترم آهَزشی هراکس ٍ ً 8ورُ در اختیبر هربیبى هحترم گرٍُ
علَم آزهبیشگبّی لرار دارد.
زهبى اهتحبى گرٍُ علَم ازهبیشگبّی ،در ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزی هی ببشد.

گروه علوم آزمایشگاهی

بروامه کارآمًزی در عرصه داوشجًیان رشته علًم آزمایشگاهی کارشىاسی وا پیًسته ویمسال ايل96-97
در مراکس آمًزشی شهرستان گىبد کاييس

مالحظات:
الف-گروه بندی دانشجویان:
گروه  :1رلیِ کَّسبری
گروه  :2زّرا هحود لبسوی
گروه  :3عبدالرحوي بْلکِ
الف -زمان بندی کارورزی برای دانشجویان ترم 4ناپیوسته :
تعداد

شزيع کبريرسی

ريسَبی َفتٍ

پبیبن کبريرسی

سبعبت شزيع ي پبیبن

میشان سبعبت

کل سبعبت

کبريرسی ريساوٍ

ريساوٍ

کبريرسی

 7/30تب 13/30

6

612

َفتٍ

17

96/6/25

96/10/21

شٌبِ تب پٌجشٌبِ

تذکز :سبعبت کبريرسی مزبًط بٍ ريس تعطیل رسمی در شیفت عصز جبزان شًد.
گروه 1

گروه 2

گروه 3

تبریخ
اس تب ریخ  96/6/25الی 96/6/30

بیمبرستبن مطُزی

بیمبرستبن شُدا

بیمبرستبن شُدا

(ّ1فتِ)
اس تبریخ  96/7/1الی 96/7/5

آسمبیشگبٌ رفزاوس استبن

آسمبیشگبٌ رفزاوس استبن

آسمبیشگبٌ رفزاوس استبن

(ّ1فتِ)
* (هحل برگساری داًشکدُ
پیراپسشکی

گلستبن

گلستبن

گلستبن

اس تبریخ  96/7/8الی 96/8/25

بیمبرستبن مطُزی

بیمبرستبن شُدا

بیمبرستبن شُدا

(ّ7فتِ)
اس تبریخ  96/8/27الی 96/10/21
(ّ8فتِ)
ب -محاسبه نمره کارورزی

بیمبرستبن مطُزی

مزکش بُداشت گىبد

بیمبرستبن شُدا

اس مجمًع  20ومزٌ کبريرسی 12 ،ومزٌ در اختیبر مسئًلیه محتزم آمًسشی مزاکش ي  8ومزٌ در اختیبر مزبیبن محتزم گزيٌ علًم
آسمبیشگبَی قزار دارد.
سمبن امتحبن گزيٌ علًم اسمبیشگبَی ،در َفتٍ پس اس اتمبم کبريرسی می ببشد.

گروه علوم آزمایشگاهی

بروامه کارآمًزی در عرصه 2داوشجًیان رشته علًم آزمایشگاهی کارشىاسی پیًسته ویمسال ايل96-97
در مراکس آمًزشی شهرستان کالله

مالحظات:
الف-گروه بندی دانشجویان:
گروه  : 1احسبن خًاجًی
ب -زمان بندی کارورزی:
تعداد

شزيع کبريرسی

َفتٍ

12

ريسَبی َفتٍ

پبیبن
کبريرسی

96/6/25

96/10/19

آزهبیشگبُ رفراًس از
سبیر هراکس ازشٌبِ تب پٌج شٌبِ

سبعبت شزيع ي پبیبن

میشان

کل

کبريرسی ريساوٍ

سبعبت

سبعبت

ريساوٍ

کبريرسی

6

408

 7/30تب 13/30

شىبٍ تب چُبر شىبٍ

تذکز :سبعبت کبريرسی مزبًط بٍ ريس تعطیل رسمی در شیفت عصز یب در ريسَبی چُبر شىبٍ یب پىج شىبٍ جبزان شًد.

گروه 1

اس تب ریخ 96/6/25

آزهبیشگبُ رفراًس استبى گلستبى

الی ّ1( 96/6/29فتِ)
اس تب ریخ 96/7/1

هرکس بْداشت کاللِ

الی ّ8 ( 96/8/23فتِ)
اس تب ریخ 96/8/27

بیمبرستبن رسًل اکرم (ص) کاللِ

الی ّ8 ( 96/10/19فتِ)

ب -محاسبه نمره کارورزی
از هجوَع ً 20ورُ کبرٍرزیً 12 ،ورُ در اختیبر هسئَلیي هحترم آهَزشی هراکس ٍ ً 8ورُ در اختیبر هربیبى هحترم گرٍُ
علَم آزهبیشگبّی لرار دارد.
زهبى اهتحبى گرٍُ علَم آزهبیشگبّی ،در ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزی هی ببشد.
گروه علوم آزمایشگاهی

بروامه کارآمًزی در عرصه داوشجًیان رشته علًم آزمایشگاهی کارشىاسی وا پیًسته ویمسال ايل96-97
در مراکس آمًزشی شهرستان کالله
مالحظات:
الف-گروه بندی دانشجویان:
گروه  :1عبدالکوبل چٌدری
الف -زمان بندی کارورزی برای دانشجویان ترم 4ناپیوسته :
تعداد

شزيع کبريرسی

پبیبن کبريرسی

ريسَبی َفتٍ

سبعبت شزيع ي پبیبن

میشان سبعبت

کل سبعبت

کبريرسی ريساوٍ

ريساوٍ

کبريرسی

 7/30تب 13/30

6

612

َفتٍ

17

96/10/21

96/6/25

شٌبِ تب پٌجشٌبِ

تذکز :سبعبت کبريرسی مزبًط بٍ ريس تعطیل رسمی در شیفت عصز جبزان شًد.
گروه 1
تبریخ
اس تب ریخ  96/6/25الی ّ1( 96/6/30فتِ)

بیوبرستبى رسَل اکرم (ص)

اس تبریخ  96/7/1الی 96/7/5

آزهبیشگبُ رفراًس استبى گلستبى

(ّ1فتِ)
* (هحل برگساری داًشکدُ پیراپسشکی)
اس تبریخ  96/7/8الی 96/8/25

بیوبرستبى رسَل اکرم (ص)

(ّ7فتِ)
اس تبریخ  96/8/27الی 96/10/21
(ّ8فتِ)

هرکس بْداشت کاللِ

ب -محاسبه نمره کارورزی
از هجوَع ً 20ورُ کبرٍرزیً 12 ،ورُ در اختیبر هسئَلیي هحترم آهَزشی هراکس ٍ ً 8ورُ در اختیبر هربیبى هحترم گرٍُ
علَم آزهبیشگبّی لرار دارد.
زهبى اهتحبى گرٍُ علَم ازهبیشگبّی ،در ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزی هی ببشد.

گروه علوم آزمایشگاهی

بروامه کارآمًزی در عرصه داوشجًیان رشته علًم آزمایشگاهی کارشىاسی وا پیًسته ویمسال ايل96-97
در مراکس آمًزشی شهرستان آق قال
مالحظات:
الف-گروه بندی دانشجویان:
گروه  :1آئیٌِ حبجیِ پٌك
الف -زمان بندی کارورزی برای دانشجویان ترم 4ناپیوسته :
تعداد

شزيع کبريرسی

پبیبن کبريرسی

ريسَبی َفتٍ

سبعبت شزيع ي پبیبن

میشان سبعبت

کل سبعبت

کبريرسی ريساوٍ

ريساوٍ

کبريرسی

 7/30تب 13/30

6

612

َفتٍ

17

96/10/21

96/6/25

شٌبِ تب پٌجشٌبِ

تذکز :سبعبت کبريرسی مزبًط بٍ ريس تعطیل رسمی در شیفت عصز جبزان شًد.
گروه 1
تبریخ
اس تب ریخ  96/6/25الی ّ1( 96/6/30فتِ)

بیوبرستبى آل جلیل

اس تبریخ  96/7/1الی 96/7/5

آزهبیشگبُ رفراًس استبى

(ّ1فتِ)
* (هحل برگساری داًشکدُ پیراپسشکی

گلستبى

اس تبریخ  96/7/8الی 96/8/25

بیوبرستبى آل جلیل

(ّ7فتِ)
اس تبریخ  96/8/27الی 96/10/21
(ّ8فتِ)

هرکس بْداشت شْرستبى آق لال

ب -محاسبه نمره کارورزی
از هجوَع ً 20ورُ کبرٍرزیً 12 ،ورُ در اختیبر هسئَلیي هحترم آهَزشی هراکس ٍ ً 8ورُ در اختیبر هربیبى هحترم گرٍُ
علَم آزهبیشگبّی لرار دارد.
زهبى اهتحبى گرٍُ علَم ازهبیشگبّی ،در ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزی هی ببشد.

گروه علوم آزمایشگاهی

بروامه کارآمًزی در عرصه داوشجًیان رشته علًم آزمایشگاهی کارشىاسی وا پیًسته ویمسال ايل96-97
در مراکس آمًزشی شهرستان بىدر ترکمه
مالحظات:
الف-گروه بندی دانشجویان:
گروه  :1هحودرضب رٍشي فرد -هحوَدبک ًبزللیچی

الف -زمان بندی کارورزی برای دانشجویان ترم 4ناپیوسته :
تعداد

شزيع کبريرسی

پبیبن کبريرسی

ريسَبی َفتٍ

َفتٍ

17

96/10/21

96/6/25

شٌبِ تب پٌجشٌبِ

سبعبت شزيع ي پبیبن

میشان سبعبت

کل سبعبت

کبريرسی ريساوٍ

ريساوٍ

کبريرسی

 7/30تب 13/30

6

612

تذکز :سبعبت کبريرسی مزبًط بٍ ريس تعطیل رسمی در شیفت عصز جبزان شًد.
گروه 2
تبریخ
اس تب ریخ  96/6/25الی ّ1( 96/6/30فتِ)

بیوبرستبى اهبم خویٌی بٌدرترکوي

اس تبریخ  96/7/1الی 96/7/5

آزهبیشگبُ رفراًس استبى گلستبى

(ّ1فتِ)
* (هحل برگساری داًشکدُ پیراپسشکی
اس تبریخ  96/7/8الی 96/10/21
(ّ15فتِ)

بیوبرستبى اهبم خویٌی بٌدر ترکوي

ب -محاسبه نمره کارورزی
از هجوَع ً 20ورُ کبرٍرزیً 12 ،ورُ در اختیبر هسئَلیي هحترم آهَزشی هراکس ٍ ً 8ورُ در اختیبر هربیبى هحترم گرٍُ
علَم آزهبیشگبّی لرار دارد.
زهبى اهتحبى گرٍُ علَم ازهبیشگبّی ،در ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزی هی ببشد.

گروه علوم آزمایشگاهی

بروامه کارآمًزی در عرصه داوشجًیان رشته علًم آزمایشگاهی کارشىاسی وا پیًسته ویمسال ايل96-97
در مراکس آمًزشی شهرستان علی آباد
مالحظات:
الف-گروه بندی دانشجویان:
گروه  :1زیٌب ٍطٌی
الف -زمان بندی کارورزی برای دانشجویان ترم 4ناپیوسته :
تعداد

پبیبن کبريرسی

شزيع کبريرسی

ريسَبی َفتٍ

َفتٍ

17

96/10/21

96/6/25

شٌبِ تب پٌجشٌبِ

سبعبت شزيع ي پبیبن

میشان سبعبت

کل سبعبت

کبريرسی ريساوٍ

ريساوٍ

کبريرسی

 7/30تب 13/30

6

612

تذکز :سبعبت کبريرسی مزبًط بٍ ريس تعطیل رسمی در شیفت عصز جبزان شًد.
گروه 1
تبریخ
اس تب ریخ  96/6/25الی ّ1( 96/6/30فتِ)

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

اس تبریخ  96/7/1الی 96/7/5

آزهبیشگبُ رفراًس استبى گلستبى

(ّ1فتِ)
* (هحل برگساری داًشکدُ پیراپسشکی
اس تبریخ  96/7/8الی 96/8/25

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

(ّ7فتِ)
اس تبریخ  96/8/27الی 96/10/21
(ّ8فتِ)

هرکس بْداشت علی آببد

ب -محاسبه نمره کارورزی
از هجوَع ً 20ورُ کبرٍرزیً 12 ،ورُ در اختیبر هسئَلیي هحترم آهَزشی هراکس ٍ ً 8ورُ در اختیبر هربیبى هحترم گرٍُ
علَم آزهبیشگبّی لرار دارد.
زهبى اهتحبى گرٍُ علَم ازهبیشگبّی ،در ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزی هی ببشد.

گروه علوم آزمایشگاهی

بروامه کارآمًزی در عرصه داوشجًیان ترم  4علًم آزمایشگاهی وا پیًسته ویمسال ايل96-97
در مراکس آمًزشی شهرستان کردکًی
مالحظات:
الف-گروه بندی دانشجویان:
گروه  :1حسیي تَکلی پیرزهبى
الف -زمان بندی کارورزی برای دانشجویان ترم 4ناپیوسته :
تعداد

پبیبن کبريرسی

شزيع کبريرسی

ريسَبی َفتٍ

سبعبت شزيع ي پبیبن

میشان سبعبت

کل سبعبت

کبريرسی ريساوٍ

ريساوٍ

کبريرسی

 7/30تب 13/30

6

612

َفتٍ

17

96/10/21

96/6/25

شٌبِ تب پٌجشٌبِ

تذکز :سبعبت کبريرسی مزبًط بٍ ريس تعطیل رسمی در شیفت عصز جبزان شًد.
گروه 1
تبریخ
اس تب ریخ  96/6/25الی ّ1( 96/6/30فتِ)

بیوبرستبى اهیر الوَهٌیي

اس تبریخ  96/7/1الی 96/7/5

آزهبیشگبُ رفراًس استبى

(ّ1فتِ)
* (هحل برگساری داًشکدُ پیراپسشکی

گلستبى

اس تبریخ  96/7/8الی 96/8/25

بیوبرستبى اهیر الوَهٌیي

(ّ7فتِ)
اس تبریخ  96/8/27الی 96/10/21
(ّ8فتِ)

هرکس بْداشت کردکَی

ب -محاسبه نمره کارورزی
از هجوَع ً 20ورُ کبرٍرزیً 12 ،ورُ در اختیبر هسئَلیي هحترم آهَزشی هراکس ٍ ً 8ورُ در اختیبر هربیبى هحترم گرٍُ
علَم آزهبیشگبّی لرار دارد.
زهبى اهتحبى گرٍُ علَم ازهبیشگبّی ،در ّفتِ پس از اتوبم کبرٍرزی هی ببشد.

گروه علوم آزمایشگاهی

