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ته
هف

 

 خیتار
تعذاد

 روز

 2گروه  1گروه 

 محل کارآموزی محل کارآموزی

 5 11/07/97الی  7/07/97 1
  ی(ریگ نمونه) ب.ع. بهلول

 آقای تقوی
 ی(ریگ نمونه) مرکسبهذاشت

 5 18/07/97الی  14/07/97 
 و سرولوشی( یمیوشیب) ب.ع. بهلول

 آقای تقوی
 مرکسبهذاشت )همه بخش ها(

 5 25/07/97الی  21/07/97 3
 ب.ع. بهلول )بیو شیمی و سرولوشی (

 آقای تقوی
 مرکسبهذاشت )همه بخش ها(

 5 2/08/97الی   28/08/97 4
 ب.ع. بهلول )بیو شیمی و سرولوشی (

 آقای تقوی
 مرکسبهذاشت )همه بخش ها(

 4 9/08/97 الی 5/08/97 5
 (میکروب شناسی و تجسیه ادرار) ب.ع. بهلول

 آقای تقوی
 مرکسبهذاشت )همه بخش ها(

 مرخصی مرخصی - 15/08/97الی  12/08/97 6

 5 23/08/97 الی 19/08/97 7
 (میکروب شناسی و تجسیه ادرار) ب.ع. بهلول

 آقای تقوی
 مرکسبهذاشت )همه بخش ها(

 5 30/08/97الی  26/08/97 8
 ب.ع. بهلول )هماتولوشی و بانک خون (

 آقای تقوی
 ها(مرکسبهذاشت )همه بخش 

 4 07/09/97الی  03/09/97 9
 ب.ع. بهلول )هماتولوشی و بانک خون (

 آقای تقوی
 مرکسبهذاشت )همه بخش ها(

 5 14/09/97الی  10/09/97 10
 ب.ع. بهلول )هماتولوشی و بانک خون (

 آقای تقوی
 مرکسبهذاشت )همه بخش ها(

 مرکسبهذاشت )همه بخش ها( 5 21/09/97الی  17/09/97 11
 و سرولوشی( یمیوشیب) بهلولب.ع. 

 آقای تقوی

 مرکسبهذاشت )همه بخش ها( 5 28/09/97الی  24/09/97 12
 ب.ع. بهلول )بیو شیمی و سرولوشی (

 آقای تقوی

 مرکسبهذاشت )همه بخش ها( 5 05/10/97الی  01/10/97 13
 ب.ع. بهلول )بیو شیمی و سرولوشی (

 آقای تقوی

 مرکسبهذاشت )همه بخش ها( 5 12/10/97الی  08/10/97 14
 (میکروب شناسی و تجسیه ادرار) ب.ع. بهلول

 آقای تقوی

 مرکسبهذاشت )همه بخش ها( 5 19/10/97الی  15/10/97 15
 (میکروب شناسی و تجسیه ادرار) ب.ع. بهلول

 آقای تقوی

 مرکسبهذاشت )همه بخش ها( 5 26/10/97الی  22/10/97 16
 (تجسیه ادرارمیکروب شناسی و ) ب.ع. بهلول

 آقای تقوی

 مرکسبهذاشت )همه بخش ها( 5 3/11/97الی  29/10/97 17
 ب.ع. بهلول )هماتولوشی و بانک خون (

 آقای تقوی

 مرکسبهذاشت )همه بخش ها( 5 10/11/97الی  6/11/97 18
 ب.ع. بهلول )هماتولوشی و بانک خون (

 آقای تقوی

 

 ثبکتشی ضٌبسی، اًگل ضٌبسی ٍ قبسچ ضٌبسی هی ثبضذ.هٌظَس اص هیکشٍة ضٌبسی، هجوَعِ ی * 

 ٍاحذ تٌظین ضذُ است.  9* ّوبًطَس کِ دس ثشًبهِ هطخع ضذُ است سبعبت کبسآهَصی ثش هجٌبی 

 د. ضَ ّوبٌّگآیذ  ِ کِ دس ریل هیجْت اسائِ هجبحث تکویلی ثب اسبتیذ هشثَط* 

  .سبعت 12 عبلیٍ سشکبس خبًن  سبعت 24آقبی دکتش هشداًِ  سبعت، 26آقبی دکتش هحوذصادُ  ثِ اصای ّش گشٍُ:* 
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 :هشثَطِاسبهی داًطجَیبى دس گشٍّْبی 

 گشٍُ دٍ گشٍُ یک

سبجذُ آة یبس، هْطبد حسیي پَس، آتَسب 

 اًذسصگَ، اثشاّین دٍستی

هْذیِ صًذُ دل، هْذیِ علَی ضْشی، 

 فبئضُ سلیوبًی، الِْ اسضذ فشیوبًی

 

 

 ًکبت ثسیبس هْن

 دس هَاسد خبظ ثب گشٍُ ّوبٌّگی گشدد. . ثَد ظْشخَاّذ 30/12-30/7 سبعت ی:کبسآهَص صهبى ٍ سبعت 

 َججشاى سٍص( 3) سِ هشثَط َلئهسگشٍُ ٍ ی ّوبٌّگ ثب جتیغ سٍص ّشی اصا ثِ است هَظف ٍ ًجَدُ جتیغ ثِ هجبص داًطج 

 .ذیًوب

 ( ثذٍى  5/8سبعت یب  43هعبدل  12/1دس غَست غیجت ثیص اص حذ )هی ضَد.حزف دسس  ّوبٌّگیسٍص 

 َت ضذُ دس هحل ػً کطَسی پضضک علَمی داًطگبّْب بىیداًطجَی ا حشفِ پَضص ٍ سفتبس ًبهِ يییآ است هَظف داًطج

 .ذیًوب تیسعب ساکبسآهَصی 

 استی الضاهی ٌیثبلیی ضٌبسب کبست ًػت ٍگشدد پَضیذى سٍپَش هخػَظ  تبکیذ هی. 

 

 

                                                                                                                                                                                                  علیشضب هحوذصادُ دکتش

                                                                                                                                                                                                    یطگبّیآصهب علَم شگشٍُیهذ

 


