
 

05:51 – 03:51ساعت 01 -03:51ساعت   0:51 -01 ساعت   روزهای هفته 

 – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی مربی

کارورزی()  

 مربی – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی

کارورزی()  

مربی  –اذر  5مسئول فنی ازمایشگاه بیمارستان 

اموزشی دانشجویان علوم ازمایشگاهی 

 )کارورزی(

 شنبه

 – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی مربی

(کارورزی) ) 

 مربی – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی

(کارورزی) ) 

 – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول  

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی مربی

(کارورزی) ) 

 یکشنبه

 – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی مربی

کارورزی()  

 مربی – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی

کارورزی()  

 مربی – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی

کارورزی()  

 دوشنبه

 – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی مربی

کارورزی()  

 مربی – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی

(کارورزی) ) 

 مربی – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی

(کارورزی)  

 سه شنبه

 هوشبری  رشته دانشجویان با درس کالس

 دانشجویان شناسی خون و خون بانک درس

دوم کارشناسی نا پیوسته  ترم  

علوم ازمایشگاهی   کالس درس با دانشجویان 

ترم  مقدمات علوم ازمایشگاهی درسی واحد

اول  کارشناسی پیوسته                                           
         

 عمل اتاق رشته دانشجویان با درس کالس

 دانشجویان شناسی خون و خون بانک درس

سوم کار شناسی پیوسته  ترم  

 چهار شنبه

 – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی مربی

کارورزی()  

 مربی – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی

کارورزی()  

 مربی – اذر 5 بیمارستان ازمایشگاه فنی مسئول

 ازمایشگاهی علوم دانشجویان اموزشی

کارورزی()  

 پنج شنبه

1041-1041سا ل تحصیلی                                                                                 دکتر علی اصغر آیت الهی : برنامه هفتگی  

ل فنی آزمایشگاه دانشکده پیراپزشکی و مسئو                                                    علمی ومدیر گروه علوم آزمایشگاهی  عضو هیئت

آذرگرگان  ی درمانی پنجم مرکز آموزش  

1041-1044نیمسال اول سال تحصیلی  

 


