
 مامائی  4برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ترم  

1396-97نیمسال اول سال تحصیلی    

 

 

 

 تاریخ

 گروه
 28/10/96/ الی 12/10 07/10/96الی  21/9 16/09/96/ الی 30/08 25/08/96/ الی 9/08 04/08/96/ الی 18/07 13/07/96/ الی 28/06 شیفت

 1گروه 

 

 /26/7و  25، 19، 18 رادیولوژِی : کودکان صبح

 16/7/96و  11، 10، 9
 )خانم مالچی( مدیریت 

 :دیالیز /25/8و  24، 23

 بهداشت )خانم طاهره غریبی(
 درمانگاه نبی اکرم )ص(

  زایشگاه تأمین
 (باقرزادهخانم دکتر )

 

 عصر
 ICU: /30/6و  29، 28

 CCU:  /6/7و  5، 4
 )خانم ربیعی( زایشگاه تأمین زنان )درمانگاه(

  اورژانس مامایی
 )خانم کشاورز(

  

 2گروه 

 

 صبح
 : رادیولوژی/7/ 5و 4و / 29/6و  28

 7/96/ 13و  12، 11، 6
 مدیریت )خانم پاکاری(

 
 بهداشت )خانم طاهره غریبی(

 درمانگاه نبی اکرم )ص(
 :دیالیز/14/10و  13، 12 کودکان 

  زایشگاه: خانم کشاورز عصر
 ICU: /11/8و  10، 9
 CCU :/23/8و  17،16

 زنان )درمانگاه(
 اورژانس مامایی

 (خانم افراسیابی )
 )خانم کشاورز( زایشگاه

 3گروه 

 

  اورژانس مامایی )خانم پاکاری( صبح
 : دیالیز/11/8و  10، 9

 :رادیولوژی/24/8و 23، 17، 16
 کودکان

 )خانم طاهره غریبی( بهداشت
 درمانگاه نبی اکرم )ص(

 19/10/96و  14، 13، 12
 )خانم پاکاری( تمدیری

 عصر
 زنان ) درمانگاه(

 
 )خانم کشاورز( زایشگاه 

 ICU :/2/9و1و  30/8
 CCU :/9/9و 7،8

  )خانم کشاورز( زایشگاه

 4گروه 

   کودکان زایشگاه )تأمین(: خانم ربیعی صبح
 : رادیولوژی/29/9و  28، 22، 21

 : دیالیز/7/10و  6، 5
 بهداشت )خانم طاهره غریبی(

 درمانگاه نبی اکرم )ص(

 عصر
 7/96/ 5و 4و  /6/ 29و  28
 مدیریت )خانم مالچی( 

 زایشگاه تأمین )خانم ربیعی(  زنان )درمانگاه( اورژانس مامایی )خانم کشاورز(
 ICU :/14/10و  13، 12
 CCU :/21/10و  20، 19

 اسامی دانشجویان
  ـ  هاشمی نیا ـ روحی ـ علیشاهی و هوشمندها: نعمت اله زاده ـ ظفرناک ـ روشن  :خانم 1گروه 

  ها: کرمی ـ محبی ـ نوروزیان ـ میرشکاری ـ قیم ـ باقری ـ مجاوری ـ کاووسی : خانم 2گروه 

  ها: امیری ـ آذرپیوند ـ پاداش ـ شاه ویسی ـ حیدری ـ قنواتی ـ لیراوی : خانم 3گروه 

  ه ـ رضاییان ـ پریشان ـ بادپا ـ مردانی مجدها: پاپری زاده ـ عبداللهی ـ مصدق زاد : خانم 4گروه 

  خانم اکابریانکودکانکارآموزی : 

  خانم مالچی 3گروه  -خانم طاهره غریبی 4و 2، 1کارآموزی درمانگاه زنان: گروه 

 کارآموزی رادیولوژی: آقای مهندس تمجیدی 

  کارآموزیCCU کارآموزی  - دادآئین: خانمICU  :کارآموزی دیالیز: آقای احمدیان کارآموزی  –: خانم موسوی

 شود دیالیز در بیمارستان تأمین اجتماعی انجام می


