
 

 مامایی 2برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 

 0410-0412نیمسال اول سال تحصیلی 
 

 تاریخ

 گروه
 31/1/19/الی 33/8 39/8/19/الی 32/1 91/1/19/الی 91/6

 98/91الی تا  36/1/9019

 یکشنبه و دوشنبه صبح(شنبه عصر،  91/1)از 

صر
 ع

به
شن

ح 
صب

ه 
شنب

ک 
ی

 

 یی، نکو محدثهی، رزائینجمه م 9

 ، پور یعیرف تایآناه، عرب زاده شهیعا

 یاله بیغ مهسا، پورعبداله آرزو

اصول و فنون مامایی 
 )خانم پاکاری(

 
 اصول بهداشت جامعه 

 آبان( 12و  12، 11، 12)
 

 ،  یوارستگ اسما،  یمیکر بهیط 3

ی، زارع مهناز،  مته صدف، قربانپور هیهان

 عباس پور فاطمه

 
فنون مامایی اصول و 

 )خانم پاکاری(
 

 اصول بهداشت جامعه
 دی ماه( 22و  0،24، 3)

 ، انیکمال ثیحد، سارا عطادوست 2

 ، جعفر زاده الیلی، گیب دریح فروغ

 ایدنیفر زهرا، روشن مهیفهی، دریح فاطمه

  
 اصول و فنون مامایی 

 )خانم افراسیابی(
 اصول بهداشت جامعه

 دی ماه( 22و  0،24، 3)

 ، عبداله زاده میمر ی، نیبحر هیمهد 0

، کشتکار مائده،  یغالم نایم،  یساعد سارا

 یصابر داآی

  
 اصول بهداشت جامعه 

 آبان( 12و  12، 11، 12)
 اصول و فنون مامایی 

 )خانم افراسیابی(

 مربی کارآموزی اصول و فنون: خانم افراسیابی و خانم پاکاری

 گردد.بیمارستان شهدای خلیج فارس تشکیل میکاراموزی اصول و فنون مامایی در 

 مربی بهداشت جامعه: خانم دکتر نوروزی

 بندی چهار روزه توسط مربی تنظیم می شود.گردد همچنین زمانمحل کاراموزی اصول بهداشت جامعه توسط مربی مربوطه مشخص می

 91:21الی  92:21شیفت عصر:                                                92:21الی  1:21شیفت صبح: 

 

  



 

 ییماما 5برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 

 0410-0412یمسال اول سال تحصیلی ن

 

تاریخ             

 گروه
 22/1/19الی  /22/8 91/8/19الی  /29/7 91/7/19الی  /22/6

ج 
پن

 و 
به

شن
ه 

س
س

ار
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تا
رس

ما
 بی

ح:
صب
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ش
 

  9گروه 

زاده، سیده ها: مولود ریاحی، مرضیه پنهانه مفرد، مریم زارعخانم
نیا، پرنیان جعفری زاده، فاطمه تمیمی، فروغ فاطمه حسینی

 رستمی

 زایشگاه عصر

 )خانم جمهوری(

 زایشگاه صبح

 )خانم جمهوری(
 

  2گروه  

گری، زهرا افروخ، ژیال قاسمی، کوزهها: فاطمه شهابی، مهسا خانم
 انیسه پوالدی، اطهر فخرایی

 زایشگاه صبح

 )خانم چنانه(
 

 زایشگاه عصر

 )خانم جمهوری (

  3گروه 

سارا مصالیی، کوثر مرجانی، فاطمه منصوری، فاطمه  : اه خانم
 زارعی، ندا حسینی، زینب منصوری  

 
 زایشگاه عصر

 )خانم افراسیابی(

 زایشگاه صبح

 )خانم افراسیابی(

 91:31الی  93:31شیفت عصر:                                              93:31الی  7:31شیفت صبح: 

 
  



 

 یمامائ 7ترم  وستهیپ یکارشناس انیدانشجو یبرنامه کارآموز

 0410-0412نیمسال اول سال تحصیلی  
 

 تاریخ

 گروه
 91/99/19/الی22/91 91/91/19/الی 3/91 28/1/19/الی 92/1 7/1/19/الی 29/8 96/8/19/الی 31/7 22/7/19/الی 1/7 2/7/19/الی 91/6

ح
صب

 =
ه 

شنب
دو

تا 
ه 

شنب
 

  2گروه 

 
درمانگاه و بخش زنان 

 )خانم غریبی(
درمانگاه و بخش زنان 

 )خانم غریبی(
 زایشگاه )برازجان(

 بهداشت 
 )خانم چنانه(

 زایشگاه 
 )خانم جمهوری(

)اینترشیپ(بهداشت   
 جراحی -داخلی

 )خانم کشاورز(

  1گروه
 جراحی -داخلی

 )خانم افراسیابی(
 زایشگاه )برازجان(

 درمانگاه و بخش زنان 
 )خانم غریبی(

 درمانگاه و بخش زنان 
 )خانم غریبی(

- 
 زایشگاه عصر 
 )خانم جمهوری(

 بهداشت 
 )خانم صمصامی(

  3گروه 
 بهداشت 

 )خانم دکتر نوروزی(

 جراحی -داخلی
 )خانم افراسیابی(

 بهداشت 
 )خانم دکتر نوروزی(

 زایشگاه )برازجان(
 درمانگاه و بخش زنان 

 )خانم غریبی(
درمانگاه و بخش زنان 

 )خانم غریبی(

 زایشگاه صبح 
 )خانم افراسیابی(

 زایشگاه )برازجان( 0گروه 
 بهداشت 

 )خانم دکتر نوروزی(

 زایشگاه 
 )خانم جمهوری(

 نوزادان 
 بخش()خانم تاج

 بهداشت 
 )خانم نوروزی(

 جراحی -داخلی
 )خانم پاکاری(

 بهداشت )اینترشیپ(

 5گروه 
 زایشگاه 

 )خانم چنانه(
 نوزادان 

 )خانم تاج بخش(
- 

 جراحی عصر  -داخلی
 )خانم پاکاری(

 زایشگاه )برازجان(
 بهداشت 

 )خانم دکتر ربیعی(
 زایشگاه عصر 
 )خانم جمهوری(

 مواردی که جلو فیلد زمان ذکر نشده ،  آن فیلد صبح تشکیل می شود.در 
 ار می شود مگر این که نام مرکز دیگری جلو آن نوشته شده باشد.زکاراموزی بهداشت، مرکز مراقبت جامع سالمت خیبر برگ

 
  



 

 

 ... ادامه
 

 

 تاریخ

 گروه
 93/99/19/الی 27/91 22/91/19/الی 6/91 9/91/19/الی 92/1 91/1/19/الی22/8 91/8/19/الی 3/8 28/7/19/الی 92/7 7/7/19/الی 22/6

به
شن
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 پن

 تا
به

شن
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ح
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 =
 

  2گروه 
 کودکان

 )خانم بحرینی(
 بهداشت

 )دکتر نوروزی(
  بخش(نوزادان)خانم تاج زایشگاه )برازجان(

زایشگاه صبح 
 قرزاده()دکتربا

 (جمشیدیبهداشت)خانم 

 زایشگاه)خانم کشاورز( بهداشت )اینترشیپ( )خانم تاج بخش(نوزادان )دکتر نوروزی(بهداشت  زایشگاه )برازجان( نوروزی(بهداشت)دکتر   1گروه

 (چنانهبهداشت)خانم  زایشگاه )برازجان(  کودکان)خانم بحرینی( بخش(نوزادان)خانم تاج  3گروه 
 زایشگاه عصر 

 (جمهوری)خانم 
 اینترشیپ بهداشت

  زایشگاه )برازجان( 0گروه 
 درمانگاه و بخش زنان

 )خانم چنانه(
 درمانگاه و بخش زنان

 )خانم چنانه(
 بخش(نوزدان )خانم تاج بهداشت )دکتر ربیعی( گشمرد( دکترکودکان )

 5گروه 
درمانگاه و بخش زنان 

 )دکتر مالچی(
درمانگاه و بخش زنان 

 )دکترمالچی(

 بهداشت
 (نوروزی دکتر)

 زایشگاه )برازجان( گشمرد()دکتر  کودکان
 هفت تیر بهداشت

 )خانم چنانه(
 بهداشت )اینترشیپ(

 در مواردی که جلو فیلد زمان ذکر نشده ،  آن فیلد صبح تشکیل می شود.
 کاراموزی بهاشت، مرکز مراقبت جامع سالمت قدس برگذار می شود مگر این که نام مرکز دیگری جلو آن نوشته شده باشد.

 91:31الی  93:31شیفت عصر:                                   93:31الی  7:31شیفت صبح: 

 

 ( کمال2گروه : )،فر انیدیحم ،خمره باف ی ،حسن ،ضامن خواه ی،علو ی 

 ( زنده بودی1گروه : )، حسینی ، سربی ،شیخی  ، مطلبی ، برامکی 

 ( 3گروه :)کرامت ،رجب پور ، پروین ، نیازی ، قنبری ، شیبانی ،صفرپور 

 ( شاروبندی0گروه : )، آبادی پور، عاشوری ،کریمی زاده ،عبدلوند  

 ( 5گروه :)نراقی ،محمودی ،ابراهیمی،فخرایی  ، محمدی ،گلستانی 


