
بنام خدا

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

گروه علوم آزمایشگاهی
 برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان علوم آزمایشگاهی در مراکز آموزشی- درمانی نیمسال اول ١٤٠٠-١٤٠١

مسئول درس: دکتر غالمرضا شکوهی (با همراهی اساتید محترم دانشکده و مربیان ارجمند بیمارستانی)

زمان کارآموزی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ٨ لغایت ١٣ می باشد.

برنامه کار آموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی نیمسال اول ١٤٠١-١٤٠٠

آزمایشگاه غفوری آزمایشگاه مطهری آزمایشگاه کلینیک آزمایشگاه پیمانیه تاریخ

گروه ٣ گروه ٢ گروه ١ گروه ٤
١٤٠٠/٧/١٧

لغایت
١٤٠٠/٧/٢١

گروه ٢ گروه ١ گروه ٤ گروه ٣
١٤٠٠/٧/٢٤

لغایت
١٤٠٠/٧/٢٨

گروه ١ گروه ٤ گروه ٣ گروه ٢
١٤٠٠/٨/٠١

لغایت
١٤٠٠/٨/٠۵

گروه ٤ گروه ٣ گروه ٢ گروه ١
١٤٠٠/٨/٠٨

لغایت
١٤٠٠/٨/١٢
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زمان کارآموزی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ٨ لغایت ١٣ می باشد.

گروه بندی کار آموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی نیمسال اول ١٤٠١-١٤٠٠

گروه ٤ گروه ٣ گروه ٢ گروه ١

نگار کیخا ثمین خواجه پور زهرا امیری محدثه زارع

مریم بهرامی فاطمه پور مقدم فاطمه میرزایی شقایق قره قانی

زهرا ابراهیمی رضوان شجاعت زهرا ریاحی شیرین بهزاداسیری

سید حسین حسینی کیمیا رسولی پور زینب قربانی فرزانه غالمی

سعید زارع زهرا استخر فاطمه شفیعی مژگان محمدی مقدم

حسین الهی نوید صباغی فاطمه فاطمی زینب رزاز

آرمان میرزایی سید امین شریفیان بهراد خادمی فاطمه عطائیان

محمد تاج بخش سیدحسین مهدی زاده محمد ایزدی علی حسین جوانمردی

سارا ابراهیمی - امیرحسین اسدآبادی علی رحیمی
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برنامه کار آموزی مربیان بیمارستانی و مرکز بهداشت نیمسال اول ١٤٠١-١٤٠٠

چهارشنبه
١٣-٨

سه شنبه
١٣-٨

دوشنبه
١٣-٨

یکشنبه
١٣-٨

شنبه
١٣-٨

بخش های آموزشی
١٧ا/١٤٠٠/٧ لغایت 

١٤٠٠/٨/١٣

مرکز آموزشی

مریم کاظمی مریم کاظمی مریم کاظمی مریم کاظمی مریم کاظمی پذیرش

فاطمه خرمی فاطمه خرمی فاطمه خرمی فاطمه خرمی فاطمه خرمی نمونه گیری

علیرضا صادقی علیرضا صادقی علیرضا صادقی علیرضا صادقی علیرضا صادقی سرولوژی

شمشاد صادقی شمشاد صادقی شمشاد صادقی شمشاد صادقی شمشاد صادقی مواد مخدر

فاطمه بزرگ زاده فاطمه بزرگ زاده فاطمه بزرگ زاده فاطمه بزرگ زاده فاطمه بزرگ زاده ازدواجی و لیشمانیا

مهسا پورشجاع مهسا پورشجاع مهسا پورشجاع مهسا پورشجاع مهسا پورشجاع
کنترل کیفی هماتولوژی 
HbA2 و تفسیر ایندکس 

های مربوطه

آزمایشگاه مرکز 

بهداشت

سید هادی رضوی 
زادگان

سید هادی رضوی 
زادگان

سید هادی رضوی 
زادگان

سید هادی رضوی 
زادگان

سید هادی رضوی 
زادگان

یورین و میکروب

حسین رستمی حسین رستمی حسین رستمی حسین رستمی حسین رستمی نمونه گیری

آزمایشگاه استاد 

مطهری

حسین رستمی حسین رستمی حسین رستمی حسین رستمی حسین رستمی نمونه گیری و پذیرش

ویدا شهرزاد ویدا شهرزاد ویدا شهرزاد ویدا شهرزاد ویدا شهرزاد هماتولوژی

کلینیک استاد 

مطهری

علیرضا بنی 
احمدی

علیرضا بنی احمدی
علیرضا بنی 

احمدی
علیرضا

بنی احمدی
علیرضا بنی 

احمدی
بیوشیمی

حمیده قاسم زاده 
گان

حمیده قاسم زاده 
گان

حمیده قاسم زاده 
گان

حمیده قاسم زاده 
گان

حمیده قاسم زاده 
گان

بانک خون و انعقاد

مژده کاظمی مژده کاظمی مژده کاظمی مژده کاظمی مژده کاظمی پارازایتولوژی

بیمارستان 

پیمانیه
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مسئول درس: دکتر غالمرضا شکوهی (با همراهی اساتید محترم دانشکده و مربیان ارجمند بیمارستانی)

زمان کارآموزی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ٨ لغایت ١٣ می باشد.

برنامه کار آموزی اساتید علوم پایه و مربیان دانشگاه نیمسال اول ١٤٠١-١٤٠٠

چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
١٧ا/١٤٠٠/٧ لغایت 

١٤٠٠/٨/١٣
نظارت در

بیمارستان پیمانیه-مطهری- 
کلینیک مطهری و آزمایشگاه 

غفوری
١٤٠٠/٧/٢١
٧/٢٨//١٤٠٠
١٤٠٠/٨/٥
١٤٠٠/٨/١٢

نظارت در
بیمارستان پیمانیه-

مطهری- کلینیک مطهری 
و آزمایشگاه غفوری

١٤٠٠/٧/٢٠
٧/٢٧//١٤٠٠
١٤٠٠/٨/٤
١٤٠٠/٨/١١

نظارت و آموزش
بیمارستان پیمانیه

١٣-١٠

١٤٠٠/٧/١٩
٧/٢٦//١٤٠٠
١٤٠٠/٨/٣

 ١٤٠٠/٨/١٠

نظارت در
بیمارستان پیمانیه-مطهری- 
کلینیک مطهری و آزمایشگاه 

غفوری
١٤٠٠/٧/١٨
٧/٢٥//١٤٠٠
١٤٠٠/٨/٢
١٤٠٠/٨/٠٩

نظارت در
بیمارستان پیمانیه-
مطهری- کلینیک 

مطهری و آزمایشگاه 
غفوری

١٤٠٠/٧/١٧
٧/٢٤//١٤٠٠
١٤٠٠/٨/١
١٤٠٠/٨/٨

دکتر غالمرضا شکوهی

نظارت و آموزش 
بیمارستان پیمانیه  

 ١٣- ١٠
١٤٠٠/٧/٢١
٧/٢٨//١٤٠٠
١٤٠٠/٨/٥
١٤٠٠/٨/١٢

دکتر اکبر هاشمی

آموزش
در دانشگاه 

١٥-١٣
١٤٠٠/٧/١٩
٧/٢٦//١٤٠٠
١٤٠٠/٨/٣
١٤٠٠/٨/١٠

آقای عنایت الله 
شادمند

نظارت و آموزش
 آزمایشگاه غفوری

8-11
١٤٠٠/٧/٢٠
٧/٢٧//١٤٠٠
١٤٠٠/٨/٤
١٤٠٠/٨/١١

نظارت و آموزش 
آزمایشگاه غفوری

8-11
١٤٠٠/٧/١٨
٧/٢٥//١٤٠٠
١٤٠٠/٨/٢
١٤٠٠/٨/٠٩

آقای  فرزاد فرهنگ 
دوست

آموزش
در دانشگاه
١٧-١٥

١٤٠٠/٧/٢٠
٧/٢٧//١٤٠٠
١٤٠٠/٨/٤
١٤٠٠/٨/١١

آموزش
در دانشگاه
١٧-١٥

١٤٠٠/٧/١٩
٧/٢٦//١٤٠٠
١٤٠٠/٨/٣
١٤٠٠/٨/١٠

خانم  مریم اکبری


