
 لوم آزمایشگاهی پیوستهع 5ی دانشجویان ترمآموزکارزمانبندی اجرای برنامه 

 در مراکز آموزشی شهرستان گرگان 1041-1044 اولنیمسال  

 

 زی گروه اول آموبرنامه کار:  الف

اسامی  مراکز
 دانشجویان

ساعات شروع و  ایام هفته کارورزیتاریخ شروع وخاتمه 
پایان کارورزی 

 روزانه در مراکز

کارکرد 
 روزانه

تعداد 
 هفته

 یزهرا چمن طالقانی
 یزهرا محمد 

 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  11/2/044لغایت 6/2/1044

 یلطف مایش آذر 5
 یچ وهیه نینسر 

 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  11/2/044لغایت 6/2/1044

 زهرا نجار  دزیانی
 دانش دیآناش

 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  11/2/044لغایت 6/2/1044

 یتجر هیمهد صیاد
 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  11/2/044لغایت 6/2/1044

مرکز 
 بهداشت

 یاکبر حانهیر
 یزهرا بهار 

 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  11/2/044لغایت 6/2/1044

 

 زی گروه دوم آموب : برنامه کار

تاریخ شروع وخاتمه  اسامی دانشجویان مراکز
 کارورزی

ساعات شروع و  ایام هفته
پایان کارورزی 

 روزانه در مراکز

کارکرد 
 روزانه

تعداد 
 هفته

 یسهم میابراه طالقانی
 یموریاکبر ت یعل
 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  /2/14لغایت 24/2/1044

  یساجده ناصر آذر 5
 پور  یحاج الناز

 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  /2/14لغایت 24/2/1044

 سالخ میمر دزیانی
 یپانپ رایسم 

 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  /2/14لغایت 24/2/1044

 یدولت یعل صیاد
 یشجاع سحر

 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  /2/14لغایت 24/2/1044

مرکز 
 بهداشت

 ییعطا ررضایام
 یارمش رئوف

 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  /2/14لغایت 24/2/1044

 



 زی گروه سوم آموج : برنامه کار

تاریخ شروع وخاتمه  اسامی دانشجویان مراکز
 کارورزی

ساعات شروع و  ایام هفته
پایان کارورزی 

 روزانه در مراکز

کارکرد 
 روزانه

تعداد 
 هفته

  انیصفرگلدزهرا  طالقانی
 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  16/14لغایت 0/14/044

 ینیمحمد بحر آذر 5
 نیصالح المومن نیام
 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  16/14لغایت 0/14/044

 بیسروش غر دزیانی
  پهلوان محمد

 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  16/14لغایت 0/14/044

  یمحمد بل صیاد
  عجم پور ررضایام
 

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  16/14لغایت 0/14/044

مرکز 
 بهداشت

 2 6 13334الی  0334 یکشنبه تا پنچشنبه  16/14لغایت 0/14/044 پور نیحس نیمحمدحس

 

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

 

 

 

 :یدرمان یدر مراکس آموزش دیزمان حضور اسات

 

 محاسبه نمره کارورزی -ج

نمره در اختیار مربیان  20نمره در اختیار مسئولین محترم آموزشی مراکز و 8 ,نمره کارورزی  02از مجموع 

                                                 محترم گروه علوم آزمایشگاهی قرار دارد .

 گروه علوم آزمایشگاهی  

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه مرکس

  دکتر احمدی کلویدکتر  دکتر احمدی دکتر کلوی دکتر احمدی طالقانی

  دکتر جرجانی  دکتر آیت الهی دکتر آیت الهی جرجانیدکتر  آیت الهیدکتر  آذر 5

  دکتر سینه سپهر دکتر حسینی یفیس دکتر  حسینیدکتر  دکتر حصاری صیاد

 دکتر حجتی دکتر سیفی دزیانی

 دکتر نامجو

 دکتر حجتی  ی حصار دکتر

 دکتر نامجو

 دکتر نیک نژاد دکتر سیفی

  دکتر کوهسار دکتر کوهساری کوهساردکتر  سپهر نهیس دکتر  ی  کوهسار دکتر مرکس بهداشت



 

 دانشجویان علوم آزمایشگاهی پیوسته  5ی در ترم یبرنامه اجرا 
 

 بخش بیوشیمی ادرار و میکروب+  نسخه خوانی نمونه گیري و

  ضرح وظایف منذرج در ترم چهارم -1
 *آضنایی تا تخص نمونه گیری وکارترد اصولی تجهیرات تخص

 *انجام نمونه گیری و یادگیری توزیع خون در ویالهای مناسة

 *آضنایی و قرائت نسخه های تجویس ضذه توسط همکاران تالینی 

 *آضنایی تا تخص تفکیک نمونه و تجهیسات مرتثط

 *آضنایی تا چگونگی جذاسازی نمونه ها و تفکیک آن ها در تخص های مرتثط           
 آضنایی تا تخص ها و تجهیسات مرتثط تا  آنالیس ادرار و میکروب ضناسی -2

 سازی، انجام و گسارش تست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی ادراریادگیری، آماده  -3

 آضنایی تا نحوه کطت و گسارش نتایج آن در مایعات تذن )کطت، آنتی تیوگرام، افتراقی( -4


