
 

 9311-044نیمسال اول سال تحصیلی مامائی 3و 2برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم
              

 

 تاریخ

 گروه
 90/92/11الی  1/92/11 7/92/11الی  2/92/11 34/99/11الی 22/99/11 23/99/11الی 91/99/11 99/94/11الی  6/94/11 0/94/11الی  21/41/11

به
شن

ج 
 پن

 تا
به

شن
 

 1گروه 
 ،  1صبح –اصول وفنون 

 خانم پاکاری
 خانم کشاورز -2صبح-نوزادسالم

-1صبح –درمانگاه پره ناتال 
 خانم دکترکمالی 

 (هفت تیر ،)سه روزاول

-1صبح –درمانگاه پره ناتال 
 خانم دکترکمالی

 ( ، خیبر)سه روزدوم
- - 

  2گروه 
 ،2صبح –اصول وفنون 

 خانم کشاورز 
 خانم چنانه-1عصر –نوزادسالم 

-2 صبح–درمانگاه پره ناتال 
 دکترکمالی خانم

 ( ، هفت تیر )سه روزاول

-2 صبح–درمانگاه پره ناتال 
 دکترکمالی خانم

 (، خیبر)سه روزدوم

- - 

 - - 3گروه 
 ، 1اصول وفنون ، صبح 
 خانم افراسیابی

 -2صبح -نوزادسالم
 خانم چنانه

-1صبح–درمانگاه پره ناتال 
ه چنانه)درمانگاه قدس سخانم 

 روز اول خیبرسه روزدوم  (

- 

 - - 4گروه 
 ،2اصول وفنون ،صبح 
 خانم افراسیابی

 -1عصر –نوزادسالم 
 خانم کشاورز

 -2 صبح–درمانگاه پره ناتال 
 خانم دکترنوروزی

 )درمانگاه هفت تیر (
 

 - - - 5گروه 
 ، 1اصول وفنون ، صبح 

 پاکاری خانم
  -2صبح-نوزادسالم
 کشاورز خانم

– ،خیبر درمانگاه پره ناتال

 دکترکمالی خانم -2 و 1صبح

                  
 

   خمره باف،حمیدیان فر،حسنی،مرادی ،شاروبندی ،کریمی زاده ( : 1گروه )
  برامکی  آبادی پور،شیخی، زنده بودی، مطلبی،(: 2گروه )

 یازین ی،کمال ی،بانیش ی،قنبر ،صفر پور ،نیپرو ،رجب پور( : 3گروه )
 یسرب ،ضامن خواه ی،علو ی،عاشور ی،نیحس ،کرامت( : 4گروه ) 

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

  

 

 )عج(قائم حضرت بخش زایشگاه بیمارستان  محل کارآموزی:

                                                                                                     14الی  11(: ساعت 2صبح ) 17:37الی 0:37( : ساعت 1زمان کارآموزی صبح )
 277الی  10(: ساعت 2عصر)  10الی  14(:ساعت 1زمان کارآموزی عصر )

 .ساعت اززمان کاراموزی به ساعت کنفرانس به صورت آنالین اختصاص دارددوروزانه   نکته:



 

 

 9311-044نیمسال اول ودوم  سال تحصیلی مامائی 2و0  برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم
          

 

 تاریخ

 گروه

 یال 2/7/11

94/7/11 

 یال 92/7/11

96/7/11 

الی  22/41/11

27/1/11 

الی  21/41/11

0/94/11 

الی  1/92/11

90/92/11 

الی  96/92/11

29/92/11 

الی  11/ 23/92

21/92/11 

به
شن

ج 
 پن

 تا
به

شن
 

 --------- ---------- 1گروه 
 (1)صبح–ییاورژانس ماما
 کشاورزخانم 

 -)1(عصر – شگاهیزا
 خانم چنانه

 (1عصر ) -شگاهیزا
 خانم چنانه

 -(2)صبح  –زایشگاه 
پاکاری خانم  

---------- 

  2گروه 
( 2عصر)-ییاورژانس ماما

 خانم چنانه
------------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- 

 ---------- ---------- ------------ --------- ---------- ---------- ---------- 3گروه 

 --------- ---------- -------------- ------------ 4گروه 
 -(1صبح)– ییاورژانس ماما

 دکترباقرزاده خانم
 -(1) صبح – شگاهیزا

یصمصام خانم  
 -(1) عصر – شگاهیزا

 کشاورز خانم

 -------------- -------------- -------------- ------------- 5گروه 
 (2صبح)ـ  ییاورژانس ماما

 باقرزاده دکتر خانم
 -(1عصر)  – شگاهیزا

 کشاورز خانم
 -(1)صبح – شگاهیزا

 صمصامی خانم

 6گروه 
 (1عصر)–اورژانس مامایی

 چنانه خانم

(1) عصر– شگاهیزا  

 خانم صمصامی
--------------- -------------- 

 

------------- 
 

------------ 
 

------------- 

                    

                                                                      

    
 

 

 

 

 5کارآموزی ترم 4کارآموزی ترم  ها: گروه

عاطفه رضایی ،آزادمهر، ،ینیام ( :1گروه ) عاطفه رضایی،نبوی ،آزادمهر ،ینیام   

شفیعی،پورمحمد (:2گروه ) احمدی،  شفیعی،پورمحمد مرادی  احمدی،   مرادی 

گره،حیدری  ( :3گروه ) گره،حیدری  حسینی  حسینی حیات داوودی،   

،صابریافشارفرد، صادقی ،جانفشان (:4گروه ) صابری ،افشارفرد، صادقی ،جانفشان   

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

،رستمی پورحیفر،پورگودرزی،گنجور ( :6گروه ) رستمی پور  ،حیفر،پورگودرزی،گنجور   

 محل کارآموزی:بخش زایشگاه بیمارستان قائم 

                                                                                                     14الی  11(: ساعت 2صبح ) 17:37الی 0:37( : ساعت 1زمان کارآموزی صبح )
 27الی  10(: ساعت 2عصر)  10الی  14(:ساعت 1زمان کارآموزی عصر )

 روزانه دو ساعت اززمان کاراموزی به ساعت کنفرانس به صورت

 آنالین اختصاص دارد .



 )بخش اول(9913-444سال تحصیلی نیمسال اول امائیم  7ترمبرنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته 
 

 تاریخ

 گروه
 20/7/11الی  91/7/11 96/7/11الی  92/7/11 94/7/11الی  2/7/11 3/7/11الی  21/6/11 27/6/11الی  22/6/11 24/6/11الی  92/6/11

تا 
ه 

شنب
به

شن
ج 

پن
 

 1گروه 

 
هداشت)خانم طاهره غریبی(ب  )دکترآزادروش(یقانون یپزشک ------- بهداشت)خانم طاهره غریبی( 

  (1)صبح -اورژانس مامایی
 صمصامی خانم

Gyn (2صبح)             
 خانم کشاورز

 2گروه 

 
 بهداشت)خانم طاهره غریبی( بهداشت)خانم طاهره غریبی(

 یقانونی پزشک
 )دکترآزادروش(

 (  1)صبح  -زایشگاه 
 ربیعیخانم 

 چنانهخانم  (1) عصر-زایشگاه
 (1)صبح  - ییاورژانس ماما

 باقرزاده خانم دکتر

روش(پزشکی قانونی )دکترآزاد بهداشت )خانم طاهره غریبی( بهداشت)خانم طاهره غریبی( ------- ------- 3گروه   
( 2)صبح  -اورژانس مامایی 

 صمصامیخانم 

روش(پزشکی قانونی )دکترآزاد غریبی(طاهره )خانم  بهداشت بهداشت)خانم طاهره غریبی( ------- ------- 4گروه   
( 1عصر)–اورژانس مامایی 

 انم چنانهخ

 ------- ------- 5گروه 
 یقانون یپزشک

 )دکترآزادروش(
(             2) صبح – ییاورژانس ماما

 صمصامی خانم
 بهداشت)خانم طاهره غریبی( )خانم طاهره غریبی( بهداشت

 )خانم طاهره غریبی(بهداشت )خانم طاهره غریبی( بهداشت پزشکی قانونی )دکترآزادروش( -------- -------- ------- 6گروه 

 

  ( خانم1گروه : ) زندوی،الریان  ، ماندنی پور: ها 

 ( خانم2گروه :) :ینیشاه حس، ساحلی، یمغدان ، ایی رضها 

 ( خانم3گروه : ) یاهرمدهقان ، بردبار، هاشمی ، : ها 

 ( خانم4گروه :) :نظری مصدق ، فرخنده عباسی ، پورنوروزی ها،  

 ( خانم5گروه : ) دی، بهرامی پور، عبدللهی ، خسروی جمشی: ها 

 (خانم ها : نیلوفرعباسی ،6گروه:) ،اسمعیلی هیجاب ، عمرانی 
 

                

 



 تاریخ

 گروه

الی   27/7/11

9/1/11 

الی  3/1/11

1/1/11 

الی  94/1/11

92/1/11 

الی  97/1/11

22/1/111 

الی  20/1/11

21/1/11 

الی  9/1/11

6/1/11 

1/1/11 

 93/1/11الی

الی  92/1/11

24/1/11 

الی  22/1/11

27/1/11 

الی  21/1/11

0/94/11 

الی  6/94/11

99/94/11 

ه 
شنب

ج 
 پن

 تا
به

شن
 

   9گروه 
 -عصر –زایشگاه

 یخانم پاکار

 -1زایشگاه صبح
 خانم صمصامی

------- ----------- ------- --- 
NICU      

 – 2و1صبح 

 خانم شفیعی
------- 

 1صبح ـ زایشگاه 
 خانم صمصامی

-1عصرـ  شگاهیزا
 خانم چنانه

 2صبح– شگاهیزا
 خانم صمصامی

 ---  2گروه 
-Gyn  2صبح 

 )خانم کشاورز(
 2 صبحـ  کودکان

 )خانم بحرینی (

NICU      

  2و1صبح 
 خانم شفیعی

داخلی جراحی 
  1صبح 

 خانم افراسیابی

--- ------- ------- ------- ------- ------- 

  3گروه 
 1صبحـ زایشگاه 

 )خانم صمصامی

 2 صبحـ کودکان 
 )خانم بحرینی (

 1زایشگاه عصر
 )خانم پاکاری (

------------- 

Gyn -  صبح
 2و1

 نم رجب زاده ()خا

NICU      

 – 2و1صبح 

 خانم شفیعی

داخلی جراحی 
  1صبح 

 خانم افراسیابی

------- ------- ------- ------- 

 0گروه 
 2صبح– شگاهیزا
 صمصامی( خانم) 

-Gyn 1صبح  
 غریبی  طیبه خانم 

--- ---------- 

داخلی جراحی 
 1صبح 

 خانم افراسیابی 

 2صبحـ زایشگاه 
 خانم پاکاری()

 1صبحـ کودکان 
 )خانم بحرینی(

NICU      

 ـ  2و1صبح 

 خانم شفیعی

------- ------- ------- 

 2وه گر
Gyn – 2صبح 

 ()خانم کشاورز
----- 

( 1) عصر شگاهیزا
 چنانه( خانم )

( 1ه عصر ) زایشگا
 خانم چنانه

NICU      

  2و1صبح 
 خانم شفیعی

 1صبح ـ زایشگاه 
 خانم صمصامی()

 یجراح یداخل
  1صبح 

 یابیخانم افراس

------- ------- ------- ------- 

 --- 6گروه 
–اورژانس مامایی

 ( 2صبح )
 خانم پاکاری

NICU      

  2و1صبح 
 خانم شفیعی

Gyn - 2صبح 
 نم رجب زاده ()خا

( 1ه عصر ) زایشگا
 خانم چنانه

--- 
 2صبحـ کودکان 

 ( ینبحری خانم)

( 1زایشگاه  صبح )
 خانم صمصامی

------- ------- ------- 

 --- 7گروه 

( 1زایشگاه عصر )
خانم چنانه 
–)نیلوفرعباسی 

 هیجاب( -عمرانی

--- 
( 2زایشگاه  صبح )
 خانم پاکاری

   2 صبح ـ زایشگاه
 خانم پاکاری

--- --- --- ------- ------- -------  

    
                                                                           محل کارآموزی:  فیلدبهداشت :سه روزاول هفته مرکزجامع سالمت خیبر ، سه روز دوم هفته مرکزجامع سالمت هفت تیر                       

 :  بیمارستان قائم nicu-، کودکان ، داخلی جراحی gynفیلدهای  زایشگاه ، اورژانس مامایی و

 27الی  10(: ساعت 2عصر)  10الی  14(:ساعت 1زمان کارآموزی عصر )               14الی  11(: ساعت 2صبح ) 17:37الی 0:37( : ساعت 1زمان کارآموزی صبح )

 تایم متغییر باشد.  گروه های با شماره ی فرد  زمان اول شیفت  وگروه های با شماره ی  زوج زمان دوم شیفت می باشند و درصورت صالحدید مربی ممکن است  این 

 ساعت اززمان کاراموزی به ساعت کنفرانس به صورت آنالین اختصاص دارددو روزانه 



 (دوم )بخش9913-444سال تحصیلی نیمسال اول امائیم  7ترمبرنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته 
 

 
 پور ی، ماندنانی،الری( :خانم ها: زندو1گروه )

 ینیشاه حس ،یساحل ،ی، مغدانییها: رضا(: خانم2) گروه

 ، مصدقی( :خانم ها: دهقان، بردبار، هاشم3) گروه

            اسمعیلی ی،اهرمفرخنده عباسی ، پورنوروزی ، ها: (: خانم4گروه )

 ی، دهقانی نظر جمشیدی، بهرامی پور،خسروی،: ها (: خانم5گروه )
 یللهاعبدخانم ها: نیلوفرعباسی، عمرانی، هیجاب،  (:6گروه)

 انس به صورت آنالین اختصاص دارد.کاراموزی روزانه  به ساعت کنفرنکته : دوساعت از زمان 
 

 تاریخ

 گروه

الی  93/94/11

91/94/11 

الی  24/94/11

22/94/11 

الی  27/94/11

2/99/11 

الی  0/99/11

1/99/11 

الی  99/99/11

96/99/11 

الی  91/99/11

23/99/11 

الی  22/99/11

34/99/11 

الی  2/92/11

7/92/11 

ه 
نب

ش
ج 

پن
تا 

ه 
نب

ش
 

 1گروه 
-اورژانس مامایی

 ،خانم کشاورز1عصر

-اورژانس مامایی

 ،خانم پاکاری1صبح
-------------- -------------- -------------- -------------- 

،2صبح-کودکان  

بحرینی خانم  
------------- 

 2گروه 
-ییاورژانس ماما

 صمصامی ،خانم1صبح

-ییاورژانس ماما

 کشاورز ،خانم1عصر
،2صبح -شگاهیزا  

کشاورز خانم  

-2صبح -شگاهیزا
 خانم پاکاری

-------------- -------------- -------------- ------------- 

 -------------- 3گروه 
-ییاورژانس ماما

 چنانهخانم  ،1 2عصر
 ،1صبح-اورژانس مامایی

صمصامی خانم  

 ،1عصر -شگاهیزا
چنانهخانم   

 ،1عصر -شگاهیزا

 چنانه خانم
-------------- -------------- -------------- 

 ------------- ------------ 4گروه 
  2عصر-ییاورژانس ماما

 پاکاری خانم
 -ییاورژانس ماما

 کشاورز،خانم 1صبح 
،1صبح -شگاهیزا  

صمصامی خانم  
-------------- -------------- -------------- 

 ------------- -------------- -------------- -------------- 5گروه 
صبح -اورژانس مامایی

 خانم پاکاری-2

 -اورژانس مامایی 

 -1عصر

 خانم کشاورز

  ،1 صبح -زایشگاه

 صمصامی خانم
-------------- 

 6گروه 

 -ییاورژانس ماما

 -2صبح 

 خانم پاکاری

 -ییاورژانس ماما

 -2صبح 

 خانم صمصامی

،1عصر-شگاهیزا  
چنانه خانم  

،1صبح -شگاهیزا  
صمصامی خانم  

()بیمارستان گنجی  

-------------- -------------- -------------- 

 - 2صبح  زایشگاه

پاکاری    خانم

–نظری –مغدانی (

 )دهقانی  -اهرمی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


