
در مراکز  94- 95 اولنیمسال  پیوسته نا علوم آزمایشگاهی 4دانشجویان ترم  آموزي در عرصهبرنامه کار
 آموزشی شهرستان گرگان

  :مالحظات

  :گروه بندي دانشجویان-الف
   عاطفه زاهدي :1گروه 
   بیژن حبیبی :2گروه 
  آمنه سعادت نژاد :3گروه 
   سعید علمشاهی :4گروه 
  رجکیب ژیانابراهیم  :5گروه 
  زهرا عبداللهی :6گروه 

  
 :ناپیوسته  4زمان بندي کارورزي براي دانشجویان ترم - 2-ب

تعداد 
 هفته

ساعات شروع و پایان  روزهاي هفته پایان کارورزي شروع کارورزي
 کارورزي روزانه

میزان ساعات 
 روزانه

کل 
ساعات  
 کارورزي

17 21/6/94  
 

 612 6 30/13تا  30/7 شنبهپنجشنبه تا  16/10/94

  ساعات کارورزي مربوط به روز تعطیل رسمی در شیفت عصر جبران شود: تذکر

  

 تاریخ

  5گروه    4گروه 3گروه  2گروه  1گروه 

  

 6گروه 

  

 21/6/94از تا ریخ 
 7/8/94الی 
 )هفته7(

بیمارستان صیاد 
 شیرازي

مرکز بهداشت 
 گرگان

 5بیمارستان 
 آذر

بیمارستان 
  طالقانی

مرکز بهداشت 
  گرگان

  نیک دزیانیکلی

 9/8/94از تاریخ 
 3/10/94الی 
 )هفته8(

مرکز بهداشت 
 گرگان

مرکز بهداشت  آذر  5بیمارستان 
 گرگان

بیمارستان 
  طالقانی

مرکز بهداشت 
  گرگان

  کلینیک دزیانی

 5/10/94از تا ریخ 
 16/10/94الی 
 )هفته2(

آزمایشگاه 
رفرانس استان 

 گلستان

آزمایشگاه 
رفرانس استان 

 گلستان

شگاه آزمای
رفرانس استان 

 گلستان

آزمایشگاه 
رفرانس استان 

 گلستان

آزمایشگاه 
رفرانس استان 

 گلستان

آزمایشگاه 
رفرانس استان 

  گلستان
  : مربیان آموزشی -پ

آزمایشگاه رفرانس 
  ) کلینیک دزیانی (

  صیاد شیرازي  طالقانی  آذر 5  مرکز بهداشت

  دکتر احمدي  لويآقاي ک  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 ربیان نمره در اختیار م 8کز و اآموزشی مر ین محترمنمره در اختیار مسئول 12نمره کارورزي،  20از مجموع 
 .علوم آزمایشگاهی قرار دارد

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 94- 95نیمسال اول علوم آزمایشگاهی نا پیوسته 4دانشجویان ترم  کارآموزي در عرصهبرنامه 

  شهرستان گنبد کاووس در مراکز آموزشی

 :مالحظات

  :گروه بندي دانشجویان-الف

  محمد استادي -محمدرضا ذاکریان: 1گروه 

  قره مشک غراويباي حسن  :2گروه 

  سمانه فیروز کالیی :3گروه 

 :ناپیوسته  4زمان بندي کارورزي براي دانشجویان ترم -الف

تعداد 
 هفته

شروع و پایان  ساعات روزهاي هفته پایان کارورزي شروع کارورزي
 کارورزي روزانه

میزان ساعات 
 روزانه

کل ساعات  
 کارورزي

17 21/6/94  
 

 612 6 30/13تا  30/7 شنبه تا پنجشنبه 16/10/94

  .در شیفت عصر جبران شود روز تعطیل رسمی کارورزي مربوط به ساعات :تذکر

  

 تاریخ

  3گروه  2گروه  1گروه 

الی  21/6/94از تا ریخ 
 )هفته7( 7/8/94

  مطهريبیمارستان  شهدامرکز  طالقانیبیمارستان 

الی  9/8/94از تاریخ 
 )هفته8( 3/10/94

مرکز بهداشت گنبد   بیمارستان شهدا   مرکز بهداشت گنبد
  )آزمایشگاه مرکزي(

الی  5/10/94از تا ریخ 
 )هفته2( 16/10/94

آزمایشگاه رفرانس 
 استان گلستان

آزمایشگاه رفرانس استان 
 گلستان

آزمایشگاه رفرانس استان 
  گلستان

 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         .شدمی با کارورزياتمام  از پس در هفتهزمان امتحان گروه علوم ازمایشگاهی، 

  

  



 94- 95علوم آزمایشگاهی نا پیوسته نیمسال اول 4دانشجویان ترم  کارآموزي در عرصهبرنامه 

 علی آباد کتولدر مراکز آموزشی شهرستان 

  :مالحظات

 :گروه بندي دانشجویان-الف

  ام البنین قربانی: 1گروه 

 :ناپیوسته  4زمان بندي کارورزي براي دانشجویان ترم -الف

تعداد 
 هفته

ساعات شروع و پایان  روزهاي هفته پایان کارورزي شروع کارورزي
 کارورزي روزانه

میزان ساعات 
 روزانه

کل ساعات  
 کارورزي

17 21/6/94  
 

 612 6 30/13تا  30/7 شنبه تا پنجشنبه 16/10/94

 .دساعات کارورزي مربوط به روز تعطیل رسمی در شیفت عصر جبران شو: تذکر

  

 تاریخ

 1گروه 

  21/6/94از تا ریخ 
 )هفته15(  3/10/94الی 

  مرکز بهداشت شهرستان علی آباد کتول

  5/10/94از تا ریخ 
 )هفته2(  16/10/94الی 

 آزمایشگاه رفرانس استان گلستان

  محاسبه نمره کارورزي -ب

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

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

  

  

  

  

  

  



 94- 95علوم آزمایشگاهی نا پیوسته نیمسال اول 4دانشجویان ترم  کارآموزي در عرصهبرنامه 

 ر مراکز آموزشی شهرستان آق قالد

 :مالحظات

  :گروه بندي دانشجویان-الف

 سولماز پقه: 1گروه 

  :ناپیوسته  4زمان بندي کارورزي براي دانشجویان ترم -الف

تعداد 
 هفته

ساعات شروع و پایان  روزهاي هفته پایان کارورزي شروع کارورزي
 کارورزي روزانه

میزان ساعات 
 روزانه

کل ساعات  
 يکارورز

17 21/6/94  
 

 612 6 30/13تا  30/7 شنبه تا پنجشنبه 16/10/94

 .ساعات کارورزي مربوط به روز تعطیل رسمی در شیفت عصر جبران شود: تذکر

  

 تاریخ

 1گروه 

  آق قالمرکز بهداشت شهرستان  )هفته7( 7/8/94الی  21/6/94از تا ریخ 

  ل جلیلبیمارستان آ  )هفته8( 3/10/94الی  9/8/94از تاریخ 

 آزمایشگاه رفرانس استان گلستان )هفته2( 16/10/94الی  5/10/94از 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 در هفته پس از اتمام کارورزيم ازمایشگاهی، زمان امتحان گروه علو

  

  

  

  


