
 (عملی)اصول و فنون برنامه 

     ترم  یک کارشناسی  مامائی  
 1392-93نیوسال اول   

 

 نام استـادگروه 

 خاًن هْبَدی 1

خاًن اکابریاى  2

خاًن اکابریاى + خاًن هْبَدی  3

 

 احمذپور ـ احمذی ازنذریانی ـ احمذی بخش ـ ارشذی ـ آسیم ـ باقری ـ بحرانی ـ بردال ـ بی ننذه ـ پارسائی ـ ترجمان ـ تشانی   : خانمها  ـ : (1)گروه  

 جباری ـ جمالی ـ حاجیانی ـ خجسته ـ خذری ـ خسروی ـ دهقانی ـ دهقانی کاظمی ـ ربیعی ـ زارعی ـ ستوده : خانمها  : (2)گروه  

 سجادی پور ـ سرباز ـ شهریاری ـ عباسی ـ عبذشیخی ـ سعیذه عرب زاده ـ فاطمه عرب زاده ـ کشاورزیان ـ لطفی ـ مسارعی ـ منابری :  خانمها ( :3)گروه  



 

 مامائی 3برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 

 1392-1393نیوسال اول سال تحصیلی   
 

خاًوْا - 1گروه  24/7/1392 الی 9/7/1392 15/8/1392 الی 25/7/1392

 – فخرایی – پارسا –  حیذرزادُ – خلیلی –    خَاجِ 
 داًش فر                                                                   – رشٌَار – پاپری هقذم –پَربْی 

اورشانس هاهایی 

 (خانن افراسیابی )

(درهانگاه شهذاء )پری ناتال   

(خانن پاکاری )  

:   خاًوْا – 2گروه  15/8/1392 الی 25/7/1392 5/9/1392 الی 16/8/1392

 بی ًٌذُ – کریوی – دشتی – رزهجَ –راهیاى –شوشیری 
اورشانس هاهایی ٍاعظی -  پَر – اًصاری –

 خانن افراسیابی)

 ( (ص)درهانگاه نبی اکرم )پری ناتال 

 (خانن طاهره غریبی)

:   خاًوْا -3گروه  24/7/1392 الی 9/7/1392 21/9/1392 الی 6/9/1392

 دّخذایی – عبذی – تَحیذیاى – دّقاى – باباجارفرد –رضایی 

حیذری - 10 فاطوِ حسیٌی –
اورشانس هاهایی 

 (خانن چنانه  )

 ((ص )درهانگاه نبی اکرم  ) پری ناتال

 (خانن طاهره غریبی )

:  خانوها – 4گروه  5/9/1392 الی 16/8/1392 12/10/1392 الی 27/9/1392

 – جلیلی خَیی – آریایی ًژاد – اسذی – زّراصابرراد –الَاى  

قاسوی  - 11 فاطوِ حسیٌی –زّراصابرراد - هحوذطاّری  

اورشانس هاهایی 

 (خانن پاکاری )

 ( (ص)درهانگاه نبی اکرم )پری ناتال 

 (خانن طاهره غریبی)

صبح = سه شنبه تا پنج شنبه :                                                             روزها کارآموزی 

 

 



 مامائی   5                                                        برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 

1392-1393نیوسال اول سال تحصیلی   
 

  :خاًوْا: 1گروه   14/7/1392 الی 30/6/1392 13/8/1392 الی 28/7/1392 10/9/1392 الی 25/8/1392

  ًَرٍزی – دژگاّی –قائذی– 
 – ًظری – هٌصَری –ابراّیوی 

 براهکی - خرم زادُ – رحوتی

زایشگاه 

 ( خانم افراسیابی)
 پسشکی قانونی

زایشگاه 

 (خانم افراسیابی )

 :خاًوْا : 2گروه   4/8/1392 الی 15/7/1392 20/8/1392 الی 5/8/1392 30/9/1392 الی 11/9/1392

  اًصاری – رزهجَ –باباساالری 
 – فاطوِ احوذی –زًذٍی فرد 

 – اهیٌی – عابذی –هرین جعفری 
  الْام احوذی–هطبَع 

 زایشگاه
 (خانم چنانه )

زایشگاه 

  (خانم افراسیابی)
 پسشکی قانونی

 :خانوها : 3گروه   4/8/1392 الی 15/7/1392 10/9/1392 الی 25/8/1392 16/10/1392 الی 1/10/1392

  اهاًی – عالی پَر –زّرا جعفری 
 ٍطي دٍست – شجاعی –رئیسی –
آررگَى -  خَاجِ – زائری –

 زایشگاه
 (خانم چنانه )

 پسشکی قانونی

زایشگاه 

 (خانم ربیعی )

 

 

 

صبح= شنبه تا دوشنبه : روزهای کارآموزی   

 
 

 



 

1391-1392نیوسال اول سال تحصیلی  مامائی ـ 7برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم   
 
 

  12/8/1392 الی 5/8/1392

 (خانن هیرزایی  )اتاق عول

صبح = شنبه تا دوشنبه 
 

 15/8/1392 الی 18/7/1392

 (خانن نریوانی )بخش زناى 

 صبح= سه شنبه تا پنجشنبه 

  17/7/1392 الی 2/7/1392

 (برازجاى )درهانگاه زناى 

 صبح= سه شنبه تا پنجشنبه 

 4/8/1392 الی 30/6/1392

 ( (ص )درهانگاه نبی اکرم )بهذاشت 

 (خانن طاهره غریبی)

 صبح= شنبه تا دوشنبه 

 خانوها:وه الف گر 

 شاهذی نیا – آزادُ احوذی
 شجاعی – کنگانی نژاد –
 –رفیعی – بردستانی –

 زیبا احمذی
  22/10/1392 الی7/10/1392

 (خانن پاکاری  )زایشگاه 

 عصر= شنبه تا دوشنبه 

  11/10/1392 الی 26/9/1392

 (خانن ربیعی )زایشگاه 

 عصر= سه شنبه تاپنج شنبه 

  5/9/1392 الی 16/8/1392

  (خانن جنانه )زایشگاه 

 صبح= سه شنبه تا پنجشنبه 

 3/9/1392 الی18/8/1392

 (خانن اکابریاى )NICUنوزاداى

صبح = شنبه تا دوشنبه 

  28/8/1392 الی 9/8/1392

 (خانن پاکاری  )زایشگاه 

 صبح= سه شنبه تا پنجشنبه 

  13/8/1392 الی 28/7/1392

 (خانن اکابریاى )NICU نوزاداى

 صبح= شنبه تا دوشنبه 

 7/8/1392 الی 18/7/1392

 (برازجاى )درهانگاه زناى 

 صبح= سه شنبه تا پنجشنبه 

 27/7/1392 الی 31/6/1392

 (خانن نریوانی )بخش زناى 

=              شنبه تا دوشنبه 
 

  خانوها : گروه ب 

  دیبا –زًگٌِ –بشریاى – 
 – حق شٌاس –ابراّیوی 

 الْام – عَضی –راشذی 
احوذی 

  11/10/1392 الی 26/9/1392

 (خانن جنانه )زایشگاه 

 صبح= سه شنبه تا پنجشنبه 

  21/9/1392 الی6/9/1392

 (خانن افراسیابی  )زایشگاه

 صبح= سه شنبه تا پنجشنبه 

 30/9/1392 الی26/8/1392       

 ( (ص )درهانگاه نبی اکرم )بهذاشت 

 (خانن طاهره غریبی)

صبح =           شنبه تا دوشنبه 
 

 25/8/1392 الی 18/8/1392

 (خانن هیرزایی )اتاق عول 

صبح = شنبه تا دوشنبه 
 

  9/9/1392 الی 5/8/1392

 ( (ص )درهانگاه نبی اکرم )بهذاشت 

 (خانن طاهره غریبی)

 صبح= سه شنبه تا پنجشنبه 

 7/8/1392 الی18/7/1392

 (خانن جنانه)زایشگاه 

 صبح= سه شنبه تا پنجشنبه 

  17/7/1392 الی 2/7/1392

 (خانن افراسیابی  )زایشگاه

 صبح= سه شنبه تا پنجشنبه 

 15/7/1392 الی 31/6/1392

 (خانن اکابریاى )NICUنوزاداى

صبح = شنبه تا دوشنبه 

 

  خانوها : گروه ج 

  پرٍیي –گرهسیری – 
 حسیي – بْویاری –ًگْباى 

   هعیٌی ـ هٌعوی –پَر 
 1/11/1392 الی 12/10/1392

 (خانن جنانه)زایشگاه 

 صبح= سه شنبه تا پنجشنبه 

 3/10/1392 الی 14/9/1392

 (برازجاى )درهانگاه زناى 

 صبح= سه شنبه تا پنجشنبه 

 17/9/1392 الی 10/9/1392

 (خانن هیرزایی  )اتاق عول

صبح = شنبه تا دوشنبه 
 

 13/9/1392 الی 16/8/1392

 (خانن نریوانی  )زناى 

 =سه شنبه تا پنجشنبه 



 

 مامائی  2برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی نا پیوسته ترم 

 1391-1392نیوسال اول سال تحصیلی 

 

 خانمها –گروه الف 
 گلشاد – کیانی – رمضانی – رشیذی – خذری –افشون 

بهروزی -  تقریبی – نادری مقذم – مفرد حقیقی –

  21/9/1392 الی29/8/1392  25/7/1392 الی 2/7/1392

 زایشگاه

عصر = جهار شنبه و پنج شنبه 

 (خانم ربیعی )

اورژانس مامایی 

عصر = جهار شنبه و پنج شنبه 

 (خانم مالچی )

خانمها   –گروه ب 
 موسایی –فوالدی –  صبوری – آهوخوش –ابراهیمی فر 

زنگویی -  زهرا حسینی –اسپنذار -  احسان بخشی  –

 23/8/1392 الی 1/8/1392 25/7/1392 الی 2/7/1392

اورژانس مامایی 

عصر = جهار شنبه و پنج شنبه 

 (خانم مالچی )

 زایشگاه

عصر = جهار شنبه و پنج شنبه 

 (خانم مالچی )

 خانمها –گروه ج 

 –کوکبی - شیخ نصری  – زارعی – خواجه –خذیجه حسینی 

آهنگ - انذرخورا -  نوروزی    –باصولی 

 21/9/1392 الی 29/8/1392 23/8/1392 الی 1/8/1392

اورژانس مامایی 

عصر = جهار شنبه و پنج شنبه 

 (خانم ربیعی )

 زایشگاه

عصر = جهار شنبه و پنج شنبه 

 (خانم ربیعی )

 

 

 

 

 


