
 9331-044دوم نیمسال  -2ترم  مامایی( پراتیک skill labدرس اصول وفنون عملی ) جدول زمانبندی
 

 تعداد

 جلسات
 نام استاد گروه ساعت موضوع تاریخ

1.  60/60/066  1 8-16 وست های بخش زنان وزایمانآشنایی باانواع ابزار  

 خانم افراسیابی

2.  60/60/066  2 16-12 وست های بخش زنان وزایمانآشنایی باانواع ابزار  

3.  60/60/066  2 8-16 سوندگذاری ادراری 

0.  60/60/066  1 16-12 سوندگذاری ادراری 

5.  68/60/066  1 8-16 اصول جابجایی بیمار 

0.  68/60/066  2 16-12 اصول جابجایی بیمار 

0.  60/60/066  2 8-16 مراقبت اززخم 

8.  60/60/066  1 16-12 مراقبت اززخم 

0.  16/60/066  1 8-16 سونداژمعده 

16.  16/60/066  2 16-12 سونداژمعده 

11.  11/60/066  2 8-16 انواع اسکراب جراحی 

12.  11/60/066  1 16-12 انواع اسکراب جراحی 

13.  13/60/066  1 8-16 بازکردن راه هوایی وساکشن 

10.  13/60/066  2 16-12 بازکردن راه هوایی وساکشن 

15.  610/60/066  1 8-16 کردن تختایمنی فردی، بهداشت مددجو و اماده  

 خانم پاکاری

10.  610/60/066  2 16-12 ایمنی فردی، بهداشت مددجو و اماده کردن تخت 

10.  15/60/066  2 8-16 1کنترل عالئم حیاتی 

18.  15/60/066  1 16-12 1کنترل عالئم حیاتی 

10.  10/60/066  1 8-16 2کنترل عالئم حیاتی 

26.  10/60/066  2 16-12 2کنترل عالئم حیاتی  



21.  10/60/066  2 8-16 اصول دارو دادن و تزریقات 

22.  10/60/066  1 16-12 اصول دارو دادن و تزریقات 

23.  18/60/066  1 8-16 درمانی IVو  IM،SQتزریق  

20.  18/60/066  2 16-12 درمانی IVو  IM،SQتزریق  

25.  26/60/066  2 8-16 اکسیژن درمانی و تعادل آب و الکترولیت ها 

20.  26/60/066  1 16-12 درمانی و تعادل آب و الکترولیت ها اکسیژن 

20.  21/60/066  1 8-16 انما 

28.  21/60/066  2 16-12 انما 

20.  20/60/066 اریخانم افراسیابی وپاک 1-2 8-10 آزمون عملی   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9331-044دوم نیمسال  -0ترم دانشجویان کارشناسی پیوسته ( 2بارداری وزایمان) برنامه کارآموزی 
              

 

 تاریخ

 گروه
21/40الی 10/40 10/40الی 40/ 40 40/40الی 11/0 12/40الی  21/40 14/40الی  21/40 41/40الی 20/40  411/40الی  40/40   

به
شن

ج 
 پن

 تا
به

شن
ه 

 س

  2گروه 
-4اورژانس مامایی 

 عصرخلیج
     صبح خلیج –4زایشگاه 

  1گروه 
 - 4اورژانس مامایی

  -عصر خلیج

 خانم کشاورز

   عصرخلیج-4زایشگاه    

    1گروه 
 -4اورژانس مامایی

 خلیجصبح 
   صبح خلیج-4زایشگاه 

      0گروه 
-4اورژانس مامایی

 صبح خلیج
 عصرخلیج-4زایشگاه 

  5گروه 
-4مامایی اورژانس

 صبح خلیج
     عصرخلیج–4زایشگاه 

                  
 

     یکمال ،ضامن خواه ی،علو خمره باف،حمیدیان فر،حسنی،( : 1گروه )
  برامکی  آبادی پور،شیخی، زنده بودی، مطلبی،(: 2گروه )

 یازین ، ی،بانیش ی،قنبر ،صفر پور ،نیپرو ،رجب پور( : 3گروه )
 مرادی ،شاروبندی ،کریمی زاده یسرب ی،عاشور ی،نیحس ،کرامت( : 0گروه ) 

 یمحمد ی،گلستان ی،نراق ی،محمود یی،فخرا ی،میابراه( :  5گروه )
     

  

 

 شهدای خلیج فارس محل کارآموزی:بخش زایشگاه بیمارستان 



 

 1933-1044نیمسال -6برنامه کاراموزی دانشجویان مامایی ترم 

 تاریخ

 گروه
 41/40الی 10/45 15/45الی 20/45 20/45الی 24/45 40/45الی  41/45 12/40الی  10/40 10/40الی  21/40 24/40الی  45/40 41/40الی  10/41

به
شن

ج 
 پن

 تا
به

شن
 

 ------- GYN ------------- بهداشت بهداشت NICU پزشکی قانونی -------------- 2گروه 

 10/40الی  20/40 20/40الی  0/40 0/40الی 5/40 41/40الی  10/41 تاریخ
و   10/40الی  10/40

 40/40الی  40/40

و  40/45الی  12/40

 40/40الی  42/40
 12/45الی  20/45 20/45الی  24/45

 ------------ 1گروه 
، قائم  4زایشگاه 

 خانم پاکاری -،عصر

، خلیج  5 شگاهیزا

 -،صبح  

 خانم دکترباقرزاده

،صبح  خلیج،  5زایشگاه

 پاکاریخانم   -
 بهداشت NICU GYN پزشکی قانونی

 12/45الی  20/45 20/45الی  24/45 40/45الی  41/45 10/40الی  12/40 14/40الی  21/40 24/40الی  0/40 0/40الی 5/40 41/40الی  10/41 تاریخ

 ------------ 1گروه 

، 4س مامایی اورژان

 –قائم  ،صبح 

 صمصامیخانم 

 -صبح، قائم ،4 شگاهیزا

 پاکاری خانم 

 –،عصر  قائم،  5زایشگاه

 صمصامی خانم

 –،خلیج ،صبح  5 شگاهیزا

 خانم کشاورز
 

 بهداشت GYN پزشکی قانونی

 12/40الی 25/40 22/40الی 41/40 41/40الی 15/45 10/45الی 20/45 20/45الی  40/45 24/40الی  0/40 0/40الی 5/40 41/40الی  10/41 تاریخ

 ------------- ------------- ------------- ------------- 0گروه 
 –،قائم،صبح  5 شگاهیزا

 خانم صمصامی
 پزشکی قانونی

 5 شگاهیزا

  –،قائم،عصر

 خانم چنانه
GYN 

 12/40الی 25/40 20/40الی 40/40 40/40الی 15/45 10/45الی 20/45 20/45الی  40/45 24/40الی  0/40 0/40الی 5/40 41/40الی  10/41 تاریخ

 پزشکی قانونی ------------- ------------- ------------- 5گروه 
 –،قائم،عصر  5 شگاهیزا

 خانم پاکاری

 –،قائم،صبح  5 شگاهیزا

 خانم صمصامی

،خلیج  6 شگاهیزا

  –،صبح 

 خانم صمصامی
GYN 

 22/40الی 14/45 15/45الی 20/45 20/45الی 24/45 40/45الی  41/45 12/40الی  10/40 10/40الی  21/40 24/40الی  45/40 41/40الی  10/41 تاریخ

 0گروه 
، قائم ،صبح   5زایشگاه 

 صمصامی خانم -
 پزشکی قانونی

 عصر ،قائم  ، 5 شگاهیزا

 صمصامی  خانم –
 بهداشت بهداشت

 –، خلیج  ،صبح 6 شگاهیزا

 خانم دکترربیعی
 

GYN ------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0و 5کارآموزی ترم 0کارآموزی ترم  ها: گروه

 عاطفه رضایی،نبوی ،آزادمهر ،ینیام عاطفه رضایی ،آزادمهر، ،ینیام ( :2گروه )

 مرادی، احمدی، شفیعی،پورمحمد مرادی، احمدی، شفیعی،پورمحمد (:1گروه )

 حسینی ،حیات داوودی، گره،حیدری  حسینی، گره،حیدری  ( :1گروه )

 ، صابریافشارفرد، صادقی ،جانفشان ،صابریافشارفرد، صادقی ،جانفشان (:0گروه )

 بردستانی،یعقوبی،فاطمه رضایی بردستانی،یعقوبی،فاطمه رضایی ( :5گروه )

 رستمی پور  ،حیفر،پورگودرزی،گنجور ،رستمی پورحیفر،پورگودرزی،گنجور ( :0گروه )

 مربی مربوطه فیلد

Gyn  0،1،1،2، خانم کشاورز :گروه   5و0خانم طیبه غریبی : گروه 

NICU خانم تاج بخش 

 خانم دکترآزادروش پزشکی قانونی

 خانم طاهره غریبی )درمانگاه خیبر(  بهداشت

  20:14الی  21:14عصر :ازساعت     21:14الی  0:14صبح : ازساعت  ساعات کاراموزی : 

 به صورت آنالین اختصاص دارد .نکته : یکساعت ازتایم کاراموزی روزانه به ساعت کنفرانس 



 

 

 برنامه ی کارآموزی بهداشت مادر و کودک و باروری  دانشجویان ترم 8 کارشناسی مامایی نیمسال دوم 1933-044 
 

 

 تاریخ

 گروه
 20/40الی 40/40 40/40الی  14/41 10/41الی 20/41 20/41الی 40/41

به
شن

ج 
پن

تا 
ه 

نب
ش

 
 ------- ------- ------- بهداشت 2گروه 

 ------- ------- بهداشت ------- 1گروه 

 ------- بهداشت ------- ------- 1گروه 

 بهداشت ------- ------- ------- 0گروه 

 بهداشت ------- ------- ------- 5گروه 

 

 

 

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی  فرخنده عباس –عبداللهی -شاه حسینی _ماندنی پور -الریان -زندوی  :1گروه    

عمرانی-جمشیدی  -نیلوفر عباسی -رضایی-هیجاب  -ساحلی :2گروه    

نبوی -خسروی -بردبار   -یعیلاسم -اهرمی -بهرامی پور :3گروه    

پورنوروزی -  مصدق –نظری -دهقانی :4گروه   

هاشمی-  مغدانی -دهقان  : 5گروه   

  مربی مربوطه : : خانم دکترربیعی5:خانم چنانه وگروه 1،2،3،4گروه های 

: مرکزهفت تیر 5مرکز جامع سالمت خیبر و گروه  1،2،3،4گروه های   محل برگزاری: 

دارد . روزانه یکساعت اززمان کاراموزی به ساعت کنفرانس به صورت آنالین اختصاص  



 برنامه ی کارآموزی بیماری های زنان دانشجویان ترم 0 کارشناسی مامایی نیمسال دوم 2100-044
 

 

 تاریخ

 گروه
 20/40الی45/40 41/40الی11/41 14/41الی 0/41

به
شن

ج 
پن

تا 
ه 

نب
ش

 

 --------- --------- --------- 1گروه 

 --------- --------- --------- 2گروه 

 --------- --------- --------- 3گروه 

 درمانگاه زنان --------- --------- 4گروه 

 --------- --------- درمانگاه زنان 5گروه 

 --------- درمانگاه زنان --------- 6گروه 

 

 

 اسامی

 ، شاه حسینی:زندوی ، الریان ، ماندنی پور، عبداللهی1گروه 

 فرخنده عباسی ، مغدانی، هاشمی  :اسمعیلی ،2گروه 

 ،ساحلی ،پورنوروزی نیلوفرعباسی ، ،: ، هیجاب3گروه 

 بهرامی پور ،، عمرانی ، رضایی:اهرمی4گروه 

 ، نظری ، جمشیدی   نبوی  :مصدق ،5گروه 

 خسروی ،دهقان،  بردبار: ، دهقانی ، 6گروه 

 خانم طاهره غریبی مربی مربوطه :

 قائم )عج(محل برگزاری :درمانگاه های ملت وحضرت 



 
 


