
 

 پراتیک -برنامه اصول و فنون )عملی(

 ترم  یک کارشناسی  مامائی      

 1044-1041نیمسال اول   

 

 روزهای تشکیل نام استـاد گروه

 شهریور صبح 02 الی  02 خانم پاکاری 1

 مهر صبح 4الی شهریور  02 خانم افراسیابی  2

 

 خانم ها: 

 ( 1گروه : )فروخ، زارع زادها مرجانی، ریاحی، تمیمی ، مصالیی، ه مفرد،، پنهانفخرایی،کوزه گری، جعفری زاده 

 ( 2گروه : )فاطمه منصوری، زینب منصوری، حسینی، قاسمی، رستمی، شهابی، زارعی، پوالدیحسینی نیا ، 

 



 

 مامائی 3ترم برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته 

 1044-1041نیمسال اول سال تحصیلی   

 

 10/14الی   40/14 34/40الی   40/40 34/40الی   40/40 2/40الی  14/40 گروه
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ک 
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ه 
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1 
 کاراموزی اصول و فنون برازجان 

 )خانم صمصامی(

                                        ناتال پره
 )خانم دکترکمالی (

                                          صبح -نوزادان
 )خانم چنانه(

 

2 
    کاراموزی اصول و فنون بوشهر

 (پاکاری )خانم 
                                            نوزادان

 )خانم چنانه(

ناتال                                       پره 
 )خانم دکترکمالی (

 

3 
کاراموزی اصول و فنون برازجان                                   

 مصامی()خانم ص

                  عصر –نوزادان 
 )خانم کشاورز (

ناتال                                       پره
 )خانم دکترنوروزی  (

0 
کاراموزی اصول و فنون بوشهر                                     

 (افراسیابی )خانم

                      ناتال      پره
زی  ()خانم دکترنورو  

نوزادان                                           
 )خانم کشاورز (

  روز صبح و یک روز دو شیفت می باشد. 0کاراموزی اصول و فنون در بازه زمانی تعیین شده 

 شنبه می باشد.شنبه تا دو از  برگزارمی گردددی  10 لیا 0بازه زمانی  فیلدهایی که در

 

 ( خانم1گروه : ) شهابی ، مفردپنهانه گری، جعفری زاده،خرایی، کوزهف : اه 

 ( خانم0گروه : ) ریاحی، حسینی نیا، زارع زاده، تمیمی : ها 

 ( خانم3گروه :) :زینب منصوریحسینی، مرجانیرستمی، قاسمی، ها ، 

 ( 4گروه:)  ،پوالدی، زارعی مصالیی، افروخ، فاطمه منصوری ،، 

 

        
 

 موزیآمحل کار

مرکزجامع سالمت  4و گروه هفت تیر  جامع سالمت مرکز  3-0-1گروه اتال: نپره
 علی بن ابی طالب )ع(

 متعاقبا اعالم میگردد. :  نوزادان



 

 مامائی 5برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 

1044-1041نیمسال اول سال تحصیلی   

 
 

           

 تاریخ

 گروه

 42/14الی 40/ 23 10/40الی 40/ 20 20/40الی  40/40 45/40الی  10/40 40/40الی  23/40 12/0ی ال 12/40 14/40الی  21/40
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  گروه

1 
         صبح  -اورژانس مامایی

 )خانم کشاورز(
                      صبح –زایشگاه 

 )خانم پاکاری(
    

                      صبح –زایشگاه ادامه  
 انم پاکاری()خ

  گروه

2  
    

         صبح  -اورژانس مامایی
 )خانم کشاورز(

عصر                   –زایشگاه 
 )خانم پاکاری(

 

  گروه

3 
  

         صبح  -اورژانس مامایی
 )خانم کشاورز(

                      صبح –زایشگاه 
 )خانم پاکاری(

   

  گروه

0 
  

       عصر  –اورژانس مامایی 
 )خانم چنانه(

                      عصر -زایشگاه 
 کشاورز ()خانم 

   

  گروه

5 
    

        عصر -اورژانس مامایی
 )خانم پاکاری(

صبح                    -ه زایشگا
 ( چنانه  )خانم

 

 

 ( 1گروه : )فر انیدیحم ،خمره باف ی ،حسن ،ضامن خواه ی،علو ی،کمال 

 ( 0گروه : )حسینی ، سربی ،شیخی  ، مطلبی ، برامکی ،دیزنده بو 

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

 ( 4گروه : )مرادی ،آبادی پور، عاشوری ،کریمی زاده ،عبدلوند ،شاروبندی  

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

 

 در بخش زایشگاه بیمارستان شهدای خلیج فارس برگزارمی گردد. * کلیه ی کارآموزی ها 

 

 



 (1)شماره -مامائی 0برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 

 1044-1041نیمسال اول سال تحصیلی  

 

 تاریخ                     

 گروه
 23/14الی  40/14 42/14الی 13/40 40/40الی 4 22/0 24/40الی     41/40 20/40الی  14/40 40/40الی  4 24/0

ه 
شنب

ج 
 پن

 تا
به

شن
 

  :1گروه 

 نبوی عاطفه رضایی، آزادمهر ، ،ینیام
 + بهداشتدرمانگاه زنان 

برنامه سه شیفت 
 زایشگاه برازجان

Gyn  + نشانه جراحی–داخلی  +
 شناسی

خلیج –اورژانس مامایی  
خانم –صبح سه روز اول 

 پاکاری

برنامه سه شیفت زایشگاه 
 برازجان

 متعاقبا اعالم خواهدشد.

 :  0گروه 

 مرادی، احمدی، شفیعی،پورمحمد

 23/14الی  40/14 42/14الی 13/40 11/40الی 4 22/0 24/40الی    4 41/0 20/40الی  14/40 

 
برنامه سه شیفت 
 زایشگاه برازجان

 سه روز دوم سه روز اول

جراحی + داخلی –داخلی 
 جراحی درعرصه

یفت زایشگاه برنامه سه ش
 برازجان

 درمانگاه زنان + بهداشت
اورژانس مامایی  

–خلیج عصر –

 خانم غریبی

 نشانه شناسی

 : 3گروه 

 حسینی ،حیات داوودی، گره،حیدری 

 23/14الی  40/14 42/14الی 13/40 41/40الی 4 22/0 24/40الی     41/0 20/40الی  20/40 

 درمانگاه زنان + بهداشت جراحی–داخلی  زایشگاه برازجانبرنامه سه شیفت  نشانه شناسی 
برنامه سه شیفت زایشگاه 

 برازجان

 ، صابریافشارفرد، صادقی ،جانفشان :4گروه 
 23/14الی  04/14 20/40الی 24/40 11/40الی 4 22/0 24/40الی    4 41/0 20/40الی  14/40 40/40الی  4 21/0

برنامه سه شیفت زایشگاه 
 نبرازجا

پزشکی قانونی+نشانه 
 Gynشناسی +

 درمانگاه زنان + بهداشت
برنامه سه شیفت زایشگاه 

 برازجان
 متعاقبا اعالم خواهدشد. جراحی–داخلی 

 بردستانی،یعقوبی،فاطمه رضایی :  5گروه 

 23/14الی  40/14 42/14الی 13/40 11/40الی 4 22/0 24/40الی     41/40 20/40الی  14/40 40/40الی  4 21/0

برنامه سه شیفت زایشگاه 
 برازجان

 درمانگاه زنان + بهداشت
Gyn  جراحی+  نشانه –+ داخلی

 شناسی

برنامه سه شیفت زایشگاه 
 برازجان

 متعاقبا اعالم خواهدشد. متعاقبا اعالم خواهدشد.

 رستمی پور  ،حیفر ،پورگودرزی ،گنجور :6گروه 

 23/14الی  40/14 20/40الی 24/40 11/40الی  4 22/0 24/40الی    4 41/0 20/40الی  10/40 

 جراحی–داخلی  درمانگاه زنان + بهداشت برنامه سه شیفت زایشگاه برازجان Gynنشانه شناسی + 
برنامه سه شیفت زایشگاه 

 برازجان

 
 

 :فیلد مربی مربوطه 

 خانم طاهره غریبی  درمانگاه زنان : بهداشت و

 نشانه شناسی : خانم چنانه 

Gyn  خانم کشاورز :  

 جراحی : خانم افراسیابی  –داخلی 

 رجوع کنید. (1به برنامه ی شماره ی )   Gynجراحی ،  –جهت اطالع اززمان بندی  دقیق کارآموزی های نشانه شناسی ،داخلی 



 
 

 ( 1شماره) -2044-042اول کارشناسی مامایی نیمسال  2دانشجویان ترم برنامه ی کارآموزی 
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    2گروه 

Gyn  
 صبح 

 سه روزاول
 )خانم کشاورز (

 داخلی جراحی 
 صبح 

 سه روز دوم
 )خانم افراسیابی (

 شناسی نشانه 

 صبح

 ()خانم چنانه

   

   1گروه 

نشانه شناسی 
 صبح 

 خانم چنانه(

   

 جراحی  داخلی
 صبح 

 )خانم افراسیابی (

 جراحی در داخلی

 عرصه
 

     1گروه 

 /10/40الی  41/40

 
 داخلی جراحی

 صبح
 )خانم افراسیابی (

 نشانه شناسی   جراحی درعرصه داخلی
 )خانم چنانه (صبح 

 دوم سه روز

 پزشکی قانونی 0گروه 
نشانه شناسی 

 صبح 
 ()خانم چنانه

Gyn  
 صبح

 )خانم کشاورز (
     

 داخلی جراحی
 صبح 

 )خانم افراسیابی (

    5گروه 

Gyn  
 صبح 

اول  سه روز
 )خانم کشاورز (

 داخلی جراحی 
 صبح 

 سه روز دوم
 خانم افراسیابی ()

 نشانه شناسی 
 صبح

 ()خانم چنانه
   

  6روه گ

نشانه شناسی 
 صبح 

 )خانم چنانه(

Gyn  
 صبح

 )خانم کشاورز (
     

 داخلی جراحی 
 صبح 

 )خانم افراسیابی (


