
در مراکز  94- 95اولپیوسته نیمسال  علوم آزمایشگاهی 7دانشجویان ترم  1کارآموزي در عرصه برنامه 
  آموزشی شهرستان گرگان

  :مالحظات

  :گروه بندي دانشجویان-الف

  سپیده نجفی -سیده االله جهان پورشیروان - زینب مظفري- مریم حاجلیري –افسانه احمدي  - زینب عرب :1گروه 

  سبحان موگوئی -سعید خواجه -سید مسیح حسینی - بهزاد حمیدي -دي مرتضوي پورمحمد مه :2گروه 

  بهاره ایران فر –ارمینا سمنانی-مرضیه یابنگ غراوي -زهرا یحیی زاده –نیلوفر غالمی ابراهیم آباد  -فاطمه ملک نژاد :3گروه 

   محدثه ابوالتختی - اسماء احراري - امینه عرب عامري -استراباد ریحانه نهفته -مریم عرب -دل ارا عمرانی :4گروه 

  :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  21/6/94  
  

   شنبه تا چهار شنبهآزمایشگاه رفرانس از   15/10/94
  هتا سه شنب شنبهسایر مراکز از

  408  6  30/13تا  30/7

  

  

  تاریخ

  4گروه   3گروه   2گروه   1گروه 

 21/6/94از تا ریخ 

  )هفته4( 14/7/93الی 
مرکز بهداشت 

 گرگان 

  

بیمارستان صیاد   بیمارستان طالقانی  آذر 5بیمارستان 
  شیرازي

  18/7/94از تا ریخ 
 )هفته2(  29/7/94الی 

آزمایشگاه رفرانس 
  استان گلستان

 

زمایشگاه رفرانس آ
  استان گلستان

 

آزمایشگاه رفرانس 
 استان گلستان

آزمایشگاه رفرانس 
  استان گلستان

 
الی  2/8/94از تا ریخ 

  )هفته4(  26/8/94
بیمارستان صیاد 

  شیرازي
  مرکز بهداشت گرگان  آذر 5بیمارستان   بیمارستان طالقانی

الی  30/8/94از تا ریخ 
  )هفته4(  24/9/92

بیمارستان صیاد   مرکز بهداشت گرگان   آذر 5بیمارستان 
  شیرازي

  بیمارستان طالقانی

الی  28/9/94از تا ریخ 
  )هفته3(  15/10/94

بیمارستان صیاد   بیمارستان طالقانی
  شیرازي

 مرکز بهداشت گرگان 

  
  آذر 5بیمارستان 



  

  : مربیان آموزشی 

آزمایشگاه رفرانس 
 ) کلینیک دزیانی (

 صیاد شیرازي نیطالقا آذر 5 مرکز بهداشت

 دکتر احمدي آقاي کلوي دکتر آیت اللهی دکتر جرجانی دکتر نیک نژاد
  

 :زمان حضور اساتید در مراکز آموزشی درمانی

  چهار شنبه: دکتر نیک نژاد

  شنبه:  دکتراحمدي

  یک شنبه: دکتر آیت اللهی

  یک شنبه: آقاي کلوي

  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 پس از اتمام هفتهدر  ،زمایشگاهیعلوم آ روهگزمان امتحان 

  

  گروه علوم آزمایشگاهی

  

  

  

  

  

  

  

  



در مراکز  94- 95 زمایشگاهی پیوسته نیمسال اولعلوم آ 7دانشجویان ترم  1کارآموزي در عرصهبرنامه 
 آموزشی شهرستان گنبدکاووس

 :مالحظات

 :گروه بندي دانشجویان-الف

  مجید رضائی نوده -محمد جاللی نژاد: 1گروه 

  الهام بادپا -مینا اصفهانیانی: 2گروه 

    هما وطن دوست -سحر کر: 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 21/6/94  
 

   شنبه تا چهار شنبهآزمایشگاه رفرانس از  15/10/94
 سایر مراکز ازشنبه تا سه شنبه

 408 6 30/13تا  30/7

  

  

 تاریخ

 3گروه  2گروه  1گروه 

 21/6/94از تا ریخ 

 )هفته4( 14/7/93الی 
  مرکز بهداشت گنبد

 
 مرکز بهداشت گنبد مطهريبیمارستان 

 18/7/94از تا ریخ 

 )هفته2(  29/7/94الی 
آزمایشگاه رفرانس 

  استان گلستان
 

آزمایشگاه رفرانس 
  استان گلستان

 

آزمایشگاه رفرانس 
 استان گلستان

الی  2/8/94از تا ریخ 
 )هفته3(  19/8/94

  مرکز بهداشت گنبد
 

 مرکز بهداشت گنبد مطهريبیمارستان 

الی  23/8/94از تا ریخ 
 )هفته8(  15/10/94

 بیمارستان شهدا مرکز بهداشت گنبد بیمارستان مطهري

  محاسبه نمره کارورزي -ب

بیان محترم گروه نمره در اختیار مر 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  94- 95علوم آزمایشگاهی پیوسته نیمسال اول 9دانشجویان ترم  2کارآموزي در عرصهبرنامه 
  آموزشی شهرستان  کالله

 :الحظاتم

 :گروه بندي دانشجویان-الف

 فرهاد شیخ : 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 21/6/94  
 

   شنبه تا چهار شنبهآزمایشگاه رفرانس از   12/9/94
 هشنب پنجشنبه تا سایر مراکز از

 408 6 30/13تا  30/7

  

  

 تاریخ

 )شهرستان کالله( 2گروه 

 21/6/94از تا ریخ 

 )هفته4( 16/7/93الی 
  کالله) ص(بیمارستان حضرت رسول اکرم 

  18/7/94از تا ریخ 
 )هفته2(  29/7/94الی 

 آزمایشگاه رفرانس استان گلستان

  کالله) ص(بیمارستان حضرت رسول اکرم  )هفته6( 9/94/ 12الی  2/8/94از تا ریخ 

  محاسبه نمره کارورزي -ب

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

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

  گروه علوم آزمایشگاهی

  



در مراکز  93-94م آزمایشگاهی پیوسته نیمسال اولعلو 9دانشجویان ترم  2کارآموزي در عرصهبرنامه 
 آموزشی شهرستان گنبدکاووس

 :مالحظات

  :گروه بندي دانشجویان-الف

  زهرا کوهستانی: 1گروه 

  :زمان بندي کارورزي -ب

تعداد 
 هفته

پایان  شروع کارورزي
 کارورزي

ساعات شروع و پایان  روزهاي هفته
 کارورزي روزانه

میزان 
ساعات 
 روزانه

کل 
عات  سا

 کارورزي

17 21/6/94  
 

   شنبه تا چهار شنبهآزمایشگاه رفرانس از  15/10/94
 هشنبه تا سه شنبسایر مراکز از

 408 6 30/13تا  30/7

  

  

 تاریخ

 1گروه 

 بیمارستان شهدا )هفته4( 14/7/93الی  21/6/94از تا ریخ 

  ن گلستانآزمایشگاه رفرانس استا )هفته2(  29/7/94الی  18/7/94از تا ریخ 
 

 بیمارستان شهدا )هفته11( 15/10/94الی  2/8/94از 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 کارورزي پس از اتمام هفته، در زمان امتحان گروه علوم ازمایشگاهی

 


