
 

 برنامه اصول و فنون )عملی(

 ترم  یک کارشناسی  مامائی      

 1397-98نیمسال اول   

 

 روزهای تشکیل نام استـاد گروه

 چهارشنبه خانم مالچی و خانم افراسیابی 1

 چهارشنبه خانم مالچی و خانم افراسیابی 2

 

 ( خانم1گروه : ) اه :    

 ( خانم2گروه : ) ها :  

 

 



 

 مامائی 3ترم دانشجویان کارشناسی پیوسته  برنامه کارآموزی

 1397-98نیمسال اول سال تحصیلی   

 

 15/10/97الی  17/9/97 11/9/97الی  13/8/97 12/8/97الی  14/7/97 گروه

به
شن

ک 
و ی

ه 
شنب

 
ح

صب
 

  نوزادان )خانم پاکاری( (ربیعیناتال )خانم  پره 1

 )خانم پاکاری( نوزادان بی(ناتال )خانم افراسیا پره نوزادان )خانم پاکاری( 2

 ناتال )خانم ربیعی( پره   3

 

 

 

 ( خانم1گروه : ) فاطمه دهقان، هاشمی، نیلوفر عباسی، خسروی، بردبار،   : اه

 ور، اهرمیپ هیجاب، ماندنی

 ( خانم2گروه : ) هانیه دهقانی، ساحلی، حیات، داوودی، رضایی، نظری،: ها 

 فرخنده عباسی، عبداللهی، اسماعیلی

 ( خانم3گروه :)  :حسینی، نبوی، زندوی، مصدق، الریان، جمشیدی،  شاهها

 پور پورنوروزی، بهرامی

        
 

 موزیآمحل کار

 اتال: مرکز بهداشتی درمانی نبی اکرمن پره

 بخش جراحی زنان –نوزادان: بیمارستان شهدای خلیج فارس 

 



 

 مامائی 5برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 

1397-98نیمسال اول سال تحصیلی   

 
 

 تاریخ           

 گروه
 20/10/97الی  4/10/97 97 29/9الی  13/9/97 8/9/97الی  22/8/97 10/8/97الی  24/7/97 19/7/97الی  3/7/97

ح
صب

ه 
شنب

ج 
 پن

 تا
به

شن
ه 

س
 

  باقرزاده(تکمیل آمار )   (مالچی)خانم  تأمین زایشگاه )خانم کشاورز( زایشگاه 1گروه 

  (افراسیابی) زایشگاه   2گروه 
 زایشگاه تأمین تکمیل آمار

 (مالچی)خانم 
  )خانم پاکاری( زایشگاه

  (پاکاری)خانم  زایشگاه  )خانم پاکاری( تأمین زایشگاه 3گروه 
زایشگاه تأمین تکمیل آمار 

 (خانم مالچی)
 

 شود. ارستان شهدای خلیج فارس برگزار میهایی که نام بیمارستان جلو آن ذکر نشده در بیم موزیآکار 

 

  نفره باشد  6مانده در بخش حضور خواهند یافت. اگر گروه  به ترتیب اسامی در هفته اول دو نفر، هفته دوم دو نفر و هفته سوم سه نفر باقیبرای فیلد تکمیل آمار

 برای هر فرد سه روز خواهد بود. هفته آخر نیز دو نفر در بخش حضور خواهند یافت. یعنی تعداد روز تکمیل آمار
 

 

 ( خانم1گروه : ) زاده، دهدارباش، کنگانی، ظهرابی، درخشنده،  مریم احمدی، خضری  علی  : اه 

 ( خانم2گروه : ) پور، بهمیاری، آهنگ، گودرزی، سکینه احمدی ناصری، بهی :ها 

 ( خانم3گروه :)  :ری، سکینه مزارعیکار، زارعی، فاطمه مزارعی، زای جوکار، اکیت، دشتها 

 

 

 



 برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 7 مامائی 

1397-98نیمسال اول سال تحصیلی    

 

 تاریخ

 گروه
 7/8/97الی  21/7/97 97/ 16/7الی  31/6/97

الی  12/8/97

28/8/97 
 19/9/97الی  3/9/97

الی  24/9/97

10/10/97 

الی  15/10/97

1/11/97 

ه 
شنب

دو
تا 

ه 
شنب

ح
صب

 =
 

  1گروه 

 
 )خانم افراسیابی(جراحی-داخلی

 درمانگاه زنان
 )خانم طاهره غریبی(

NICU)خانم دکتر قائمی( 
 رادیولوژی

 )آقای مهندس تمجیدی(
 )باقرزاده( تأمین زایشگاه

 مینأزایشگاه ت تکمیل آمار
 )خانم مالچی(

 :  2گروه 

 
NICU )خانم دکتر قائمی( 

 رادیولوژی
 )آقای مهندس تمجیدی(

 درمانگاه زنان
 )خانم طاهره غریبی(

 )باقرزاده(  زایشگاه
 عصر -اورژانس مامایی

 )خانم کشاورز(

 داخلی جراحی
 )خانم افراسیابی(

 )خانم دکتر قائمی(NICU (کشاورز)خانم  اورژانس مامایی  3گروه 
 رادیولوژی

 )آقای مهندس تمجیدی(

 درمانگاه زنان
 )خانم طاهره غریبی(

 )خانم ربیعی( اورژانس مامایی (یابیافراس)خانم  زایشگاه

 

 تاریخ
 گروه

 11/11/97الی  25/10/97 20/10/97الی  4/10/97 97 29/9الی  13/9/97 8/9/97الی  22/8/97 10/8/97الی  24/7/97 19/7/97الی  3/7/97

ح
صب

ه 
شنب

ج 
 پن

 تا
به

شن
ه 

س
 

 )خانم ربیعی( اورژانس مامایی* )خانم طاهره غریبی(بهداشت )خانم کشاورز( بخش زنان* )خانم طاهره غریبی( ناتال پره   1گروه 
 عصر -زایشگاه*

 (کشاورز)خانم 

 اورژانس مامایی
 (کشاورز)خانم 

 :  2گروه 
 عصر -اورژانس مامایی**

 )خانم ربیعی(
 )خانم طاهره غریبی( ناتال پره 

 
 )خانم طاهره غریبی(بهداشت )خانم کشاورز( بخش زنان*

 تأمین تکمیل آمار
 (ربیعیانم )خ

 عصر زایشگاه
 )خانم طیبه غریبی(

  3گروه 
  جراحی -داخلی*

 )خانم افراسیابی(

 عصر -زایشگاه**
 (پاکاری)خانم 

 )خانم کشاورز( بخش زنان** )خانم ربیعی( عصر تکمیل آمار 
 بهداشت

 )خانم طاهره غریبی(

 ناتال پره 
 )خانم طاهره غریبی(

 

 ها نوشته شده عصر  فیلدهایی که جلو آن یلد درمانگاه زنان وها صبح برگزار می شود به جز ف همه فیلد 

  5در بیمارستان خلیج  شرکت خواهد کرد )به ترتیب اسامی( و گروهی که دو ستاره دارند به همین ترتیب در کاراموزی ترم  5از گروهی که یک ستاره دارند  از روز دوم کاراموزی هر روز یک نفر در فیلد کاراموزی ترم 
 شود. گذراند به جای شیفت عصر همان روز حساب می کاراموزی را می 5حضور یابد و روزی که با ترم  5دار خودشان عصرکار باشند فرد باید صبح در کاراموزی ترم  ستان تأمین شرکت خواهند نمود. چنانچه گروه ستارهبیمار

  نفره باشد هفته آخر نیز دو نفر در بخش حضور خواهند یافت.  6مانده در بخش حضور خواهند یافت. اگر گروه  دو نفر و هفته سوم سه نفر باقیبرای فیلد تکمیل آمار به ترتیب اسامی در هفته اول دو نفر، هفته دوم 

 شود. محل برگزاری فیلد زنان پس از هماهنگی و مشخص شدن کشیک متخصصین اعالم می 

 گردد. فیلد درمانگاه در درمانگاه نبی اکرم برگزار می باشد به جز مواردی که جلو آن نام بیمارستان تآمین ذکر شده است. ارس میمحل برگزاری فیلدهای بیمارستانی، بیمارستان شهدای خلیج ف 

نبوی ، زیارتی روان بد، پشتانه نیازی، حسینی،نیازی، آرزو   :ها ( : خانم1گروه )  

صیادی، قاسمیحمزوی، مشرقی، زاهدی، ،  قربانیمقتدایی،   :ها ( : خانم2گروه )  

هوشنگی، مظاهری، مینائی نیا ، مسعودی نیا،محمدی خاص، میگلی نژاد:  ها خانم ( :3گروه )      

 




