برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم  3مامائی
نیمسال اول سال تحصیلی 1391-1392
گروه الف-
قائذی ،دژگاّیًَ ،رٍزی،
رحوتی ،خرم زادُ  ،اهاًی.

 1391/7/20الی 1391/8/9

ابراّیوی ،هٌصَریً ،ظری،

پری ناتال (ردمان گاههفت تیر)

سِ ضٌبِ تا پٌجطٌبِ = صبح

« خانم

گروه ب-
باباساالری ،رزهجَ ،اًصاری ،زًذٍی فرد ،فاطوِ احوذی،
زائری ،عابذی.

»

 1391/8/30الی 1391/9/15

پری ناتال (ردمان گاهشهدا ء)

سِ ضٌبِ تا پٌجطٌبِ = صبح

« خانمطارهه رغیبی»

گروه ج-
زّرا جعفری ،عالی پَر  ،الْام احوذی ،رئیسی ،ضجاعی،
ٍطي دٍست ،هرین جعفری ،خَاجِ ،آررگَى،

 1391/8/30الی 1391/9/15
اورشانس مامایی
سِ ضٌبِ تا پٌجطٌبِ = صبح

« خانم خرم رودی»

 1391/8/10الی 1391/8/25
اورشانس مامایی
سِ ضٌبِ تا پٌجطٌبِ = صبح

« خانممحمدی»

 1391/9/16الی 1391/10/5
اورشانس مامایی
سِ ضٌبِ تا پٌجطٌبِ = صبح

« خانم خرم رودی»

 1391/9/16الی 1391/10/5

پری ناتال (ردمان گاهشهدا ء)

سِ ضٌبِ تا پٌجطٌبِ = صبح

« خانمطارهه رغیبی»

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم  5مامائی
نیمسال اول سال تحصیلی 1391-1392
 گروه الف :آزادُ احوذی ـ
ضاّذی ًیا ـ کٌگاًی ًژاد ـ
ضجاعی ـ بردستاًی ـ حق
ضٌاس ـ قرباًی ـ زیبا احوذی

 1391/6/25الی  1391/7/10 1391/7/9الی  1391/8/20 1391/7/29الی 1391/9/6
ضٌبِ تا دٍضٌبِ = صبح
ضٌبِ تا دٍضٌبِ = صبح
پسشکی قانونی
زایشگاه
زایشگاه
دٍضٌب = صبح
ُ
ضٌبِ تا

« خانم

« خانم طیبه رغیبی»

»

 گروه ب :بطیریاى ـ زًگٌِ ـ  1391/7/10الی  1391/7/30 1391/7/29الی  1391/9/20 1391/8/15الی 1391/10/9
دیبا ـ ابراّیوی ـ رفیعی ـ
ضٌبِ تا دٍضٌبِ = صبح
ضٌبِ تا دٍضٌبِ = صبح
پسشکی قانونی
راضذی ـ عَضی
زایشگاه
زایشگاه
ضٌبِ تا دٍضٌبِ = صبح

« خانم

« خانم طیبه رغیبی»

»

 گروه ج :گرهسیری ـ پرٍیي ـ  1391/6/25الی  1391/7/30 1391/7/17الی  1391/8/20 1391/8/15الی 1391/9/5
ًگْباى ـ بْویاری ـ حسیي پَر
ضٌبِ تا دٍضٌبِ = صبح
ضٌبِ ٍ دٍضٌبِ = عصر
پسشکی قانونی
ـ قرباًی ـ هعیٌی

زایشگاه = عصر

« خانممالچی»

زایشگاه

« خانم

ضٌبِ تا دٍضٌبِ = صبح

»

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم  7مامائی ـ نیمسال اول سال تحصیلی 1391-1392
 91/6/28الی 91/7/12

 گروه  :1پَررضیذی ـ
بْویاری ـ بیٌٌذُ ـ
جوَْری اًگالی ـ
هیرزایی ـ بحریٌی فرد ـ
ضیخیاًی ـ زارعی

 گروه ّ : 2اضوی ـ
هعصَهی ـ جوالی ـ ًگْباى
ـ گَّری ـ بارگاّی ـ
تطاًی پَرهطلق

زایشگاه (خانممحمدی)

بهذاشت درهاًگاُ ضْذاء (خانمطارهه رغیبی)

نوزادان ( NICUخانم اکاربیان)

بخش زنان (خانم)...

سِ ضٌبِ تا پٌجضٌبِ = صبح

ضٌبِ تا دٍضٌبِ = صبح

سِ ضٌبِ تا پٌجضٌبِ = صبح

ضٌبِ تا دٍضٌبِ = صبح

 91/8/10الی 91/8/25

 91/8/30الی 91/9/15

 91/9/6الی 91/9/13

 91/9/16الی 91/9/30

سِ ضٌبِ تا پٌجضٌبِ = عصر

سِ شًبِ تا پٌج ضٌبِ = عصر

ضٌبِ تا دٍضٌبِ = صبح

درمانگاه زنان (برازجاى)
سِ ضٌبِ تا پٌج شًبِ = صبح

 91/6/28الی 91/7/12

 91/7/13الی 91/8/2

 91/7/30الی 91/8/8

زایشگاه (خانممحمدی)

زایشگاه (خانم محمدی)

نوزادان ( NICUخانم اکاربیان)

زایشگاه (خانممحمدی)

اتاق عمل (خانم میرزایی)

اتاق عمل (خانم میرزایی)

91/8/3

الی +91/8/25یکروز جبرانی

بخش زنان (خانمخرم رودی)

سِ ضٌبِ تا پٌجضٌبِ = صبح

سِ ضٌبِ تا پٌجضٌبِ = صبح

ضٌبِ تا دٍضٌبِ = صبح

سِ ضٌبِ تا پٌج ضٌبِ = صبح

 91/8/13الی 91/9/19

 91/8/30الی 91/9/15

 91/9/20الی 91/10/11

 91/9/21الی 91/10/6

درمانگاه زنان (برازجاى)
سِ ضٌبِ تا پٌجصًبِ = صبح

ضٌبِ ٍ دٍضٌبِ = عصر

سِ ضٌبِ تا پٌج ضٌبِ = عصر

 91/6/28الی 91/7/19

 91/7/20الی 91/8/25

بهذاشت درهاًگاُ ضْذاء (خانمطارهه رغیبی)

 91/7/22الی 91/8/15

زایشگاه (خانم مالچی)

 91/8/20الی 91/9/13

سِ ضٌبِ تا پٌج ضٌبِ = صبح

سِ ضٌبِ تا پٌج شًبِ = صبح

ضٌبِ ٍ دٍضٌبِ = عصر

ضٌبِ ٍ دٍضٌبِ = عصر

 91/8/30الی 91/9/15

 91/9/16الی 91/10/5

 91/9/18الی 91/9/25

 91/10/6الی 91/10/14

بهذاشت درهاًگاُ ضْذاء (خانمطارهه رغیبی)
ضٌبِ تا دٍشًبِ = صبح

 گروه  : 3حاجیاًی ـ
ًاصری ـ حسیٌی ـ آتطبار ـ
هٌصَریاى ـ خذری ـ دضتی

 91/7/2الی 91/8/7

 91/7/18الی 91/8/9

 91/8/8الی 91/9/5

بخش زنان (خانمخرم رودی)

زایشگاه (خانم)...

زایشگاه (خانم)...

نوزادان ( NICUخانم اکاربیان)

اتاق عمل (خانم میرزایی)

سِ ضٌبِ تا پٌجضٌبِ = صبح

سِ ضٌبِ تا پٌج ضٌبِ = صبح

ضٌبِ تا دٍضٌبِ = صبح

یت
ک
ش
ی
م
ش
تىهج  :رد اترخی  ( 1391/7/1نب
شه) کارگاه بهداشترد ساله کنفرانس دادکشنه رپستاری و ماما ی ل ی ىد.

زایشگاه (خانم محمدی)

زایشگاه (خانممالچی)

درمانگاه زنان (برازجاى)
سِ ضٌبِ تا پٌجصًبِ = صبح
ضٌبِ تا پٌج ضٌبِ = صبح

