
 گنابادی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاه

 98-99 اول مسالینی شگاهیآزما علومی کارشناس انیدانشجودر عرصه ی کارآموز برنامه
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1 
الی  33/36/98

3/30/98 
5 

و  یمیوشیب) ب.ع. بهلول

 سرولوژی(

 

ب.ع. بهلول )هماتولوژی 

 و بانک خون(

میکروب شناسی ) ب.ع. بهلول

 (ها همه بخش) مرکزبهداشت و تجزیه ادرار(

 
الی  6/30/98

13/30/98 
5 

ب.ع. بهلول )بیو شیمی و 

 سرولوژی(

 

ب.ع. بهلول )هماتولوژی 

 و بانک خون(

میکروب شناسی ) ب.ع. بهلول

 (و تجزیه ادرار

 

 مرکزبهداشت )همه بخش ها(

3 
الی  13/30/98

10/30/98 
5 

ب.ع. بهلول )بیو شیمی و 

 سرولوژی(

 

ب.ع. بهلول )هماتولوژی 

 و بانک خون(

میکروب شناسی ) ب.ع. بهلول

 (و تجزیه ادرار

 

 مرکزبهداشت )همه بخش ها(

4 
الی  23/30/98

24/30/98 
5 

ب.ع. بهلول )بیو شیمی و 

 سرولوژی(
ب.ع. بهلول )هماتولوژی 

 و بانک خون(
 (همه بخش ها) مرکزبهداشت

میکروب شناسی و ) ب.ع. بهلول

 تجزیه ادرار(

5 
 الی 28/30/98

1/38/98 
4 

بهلول )هماتولوژی و ب.ع. 

 بانک خون(

و  یمیوشیب) ب.ع. بهلول

 سرولوژی(

 

 مرکزبهداشت )همه بخش ها(

میکروب شناسی و ) ب.ع. بهلول

 (تجزیه ادرار

 

6 
الی  4/38/98

8/38/98 
 مرخصی -

 مرخصی مرخصی مرخصی

0 
الی  11/38/98

14/38/98 
4 

ب.ع. بهلول )هماتولوژی و 

 بانک خون(

شیمی و  ب.ع. بهلول )بیو

 (سرولوژی

 

میکروب شناسی و ) ب.ع. بهلول مرکزبهداشت )همه بخش ها(

 (تجزیه ادرار

 

8 
الی  18/38/98

22/38/98 
5 

ب.ع. بهلول )هماتولوژی و 

 بانک خون(

 صبح

ب.ع. بهلول )بیو شیمی و 

 (سرولوژی

 عصر

ب.ع. بهلول )هماتولوژی و 

 بانک خون(

 عصر

ب.ع. بهلول )بیو شیمی و 

 سرولوژی(

 صبح

9 
الی  25/38/98

29/38/98 
5 

ب.ع. بهلول )هماتولوژی و 

 بانک خون(

 عصر

شیمی و  ب.ع. بهلول )بیو

 (سرولوژی

 صبح

ب.ع. بهلول )هماتولوژی و 

 بانک خون(

 صبح

ب.ع. بهلول )بیو شیمی و 

 سرولوژی(

 عصر

13 
الی  2/39/98

6/39/98 
5 

میکروب شناسی و ) ب.ع. بهلول

 تجزیه ادرار(
همه بخش ) مرکزبهداشت

 (ها

ب.ع. بهلول )هماتولوژی و 

 بانک خون(

ب.ع. بهلول )بیو شیمی و 

 سرولوژی(

 

11 
الی  9/39/98

13/39/98 
5 

میکروب شناسی و ) ب.ع. بهلول

 (تجزیه ادرار

 

مرکزبهداشت )همه بخش 

 ها(

ب.ع. بهلول )هماتولوژی و 

 بانک خون(

ب.ع. بهلول )بیو شیمی و 

 سرولوژی(

12 
الی  16/39/98

23/39/98 
5 

میکروب شناسی و ) ب.ع. بهلول

مرکزبهداشت )همه بخش  (تجزیه ادرار

 ها(

ب.ع. بهلول )بیو شیمی و 

 سرولوژی(

 

ب.ع. بهلول )هماتولوژی و 

 بانک خون(

13 
الی  23/39/98

20/39/98 
 (همه بخش ها) مرکزبهداشت 5

میکروب ) ب.ع. بهلول

 ب.ع. بهلول )بیو شیمی و شناسی و تجزیه ادرار(

 سرولوژی(

ب.ع. بهلول )هماتولوژی و 

 بانک خون(

14 
الی  33/39/98

4/13/98 
 مرکزبهداشت )همه بخش ها( 5

میکروب ) ب.ع. بهلول

 (شناسی و تجزیه ادرار
ب.ع. بهلول )بیو شیمی و 

 سرولوژی(

 

ب.ع. بهلول )هماتولوژی و 

 بانک خون(

11 
الی  0/13/98

11/13/98 
 مرکزبهداشت )همه بخش ها( 5

میکروب ) ب.ع. بهلول

 (شناسی و تجزیه ادرار
ب.ع. بهلول )بیو شیمی و 

 سرولوژی (

ب.ع. بهلول )هماتولوژی و 

 بانک خون(

16 
الی  14/13/98

15/13/98 
 مرکزبهداشت )همه بخش ها( 2

میکروب ) ب.ع. بهلول

 (شناسی و تجزیه ادرار
ب.ع. بهلول )بیو شیمی و 

 سرولوژی (

ب.ع. بهلول )هماتولوژی و 

 بانک خون(

 
 
 



 گنابادی درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاه

 98-99 اول مسالینی شگاهیآزما علومی کارشناس انیدانشجودر عرصه ی کارآموز برنامه
 

 منظور از میکروب شناسی، مجموعه ی باکتری شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی می باشد.* 

 واحد تنظیم شده است.  8* همانطور که در برنامه مشخص شده است ساعات کارآموزی بر مبنای 

 د. شو هماهنگآید ه که در ذیل میجهت ارائه مباحث تکمیلی با اساتید مربوط* 

  ساعت 24آقای دکتر مردانه  و ساعت 26آقای دکتر محمدزاده  ازای هر گروه:به * 

 :مربوطهاسامی دانشجویان در گروههای 

 گروه دو گروه یک

 -عاطفه خاکشور -زهرا الهی -شیرین روحانی

 نفیسه نسایی -مهسا زحمتکشان-زهرا جمالی

پریسا مالکی  -فائزه زارع -الهام عدالت جو -فائزه صفری

 مهدی ملکی -مقدم

 چهارگروه  سهگروه 

 -فاطمه باقری -مائده بیات -فهیمه عباسی

 حسین جبارزارع -نسرین ساالری

 -جمال دهقان پور -سارا کاملی -فاطمه حاجی زاده

 علی فراهانی -محمد امیر ملکی

 نکات بسیار مهم
 خواهد بود 21-29نوبت عصر از ساعت  9و  8هفته های ر دفقط  . بود ظهرخواهد 03/21-03/7 ساعت ی:کارآموز زمان و ساعت. 

 دینما جبران روز( 0) سه مربوط ولئمسگروه و ی هماهنگ با بتیغ روز هری ازا به است موظف و نبوده بتیغ به مجاز دانشجو. 

 ( بدون هماهنگی 5/8ساعت یا  10معادل  21/2در صورت غیبت بیش از حد )می شود.حذف درس  روز 

 دینما تیرعا راب شده در محل کارآموزی صن کشوری پزشک علومی دانشگاهها انیدانشجوی احرفه پوشش و رفتار نامهنییآ است موظف دانشجو. 

 استی الزامی نیبالیی شناسا کارت نصب وگردد پوشیدن روپوش مخصوص تاکید می. 

  معاونت آموزشی بیمارستان اخذ نمایند.دانشجویان موظفند جهت شروع کارآموزی در بیمارستان عالمه بهلول، مجوز الزم را از 

شناسی( و آقای نادری )بیوشیمی و سرولوژی، پاتولوژی(. در شناسی(، آقای ذاکری )هماتولوژی(، آقای سلطانی )هورموندر ب ع بهلول، آقای حسینی )میکروبمربیان محترم کارآموزی:             

 ها(.)کلیه بخش جوانبختمعاونت بهداشت: خانم 

علیرضا  دکتر                                

                                                                                          محمدزاده

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    یشگاهیآزما علوم رگروهیمد                                   

 


