
 مامائی 2برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 

 1398-99 دومنیمسال   

 گروه
 4/12/98الی  20/11/98

 8/2/99الی  31/1/99
 12/3/99الی  14/2/99 22/2/99الی  99//25/1 24/1/99الی  11/12/98
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1 

 
 اصول و فنون مامایی 

 )خانم پاکاری (
 

  
 ت جامعه اصول بهداش

 خرداد  (11و12ردیبهشت، 14و  15)

2  
 اصول و فنون مامایی

 
 افراسیابی(خانم ) 

 معه اصول بهداشت جا
 ( اردیبهشت  7،8، 21فروردین و  25) 

 

3  
اسفند  11و 12اصول بهداشت جامعه )

 فروردین  (17و18،
 

 اصول و فنون مامایی
 

 )خانم پاکاری (

4 
 اصول بهداشت جامعه 

فروردین ، 31بهمن ، 28و27)
 اردیبهشت (1

 

 
 اصول وفنون مامایی

 
 )خانم افراسیابی(                   

 

 ( خانم افراسیابی می باشد. 4( و)2( خانم پاکاری،گروه )3( و)1مربی کارآموزی اصول و فنون: گروه ی)
 گردد.بخش جراحی زنان تشکیل می 4و2وگروه  GYNبخش  3و1کاراموزی اصول و فنون مامایی در بیمارستان شهدای خلیج فارس گروه 

 مربی بهداشت جامعه: خانم چنانه
 گرددمحل کاراموزی اصول بهداشت جامعه توسط مربی مربوطه مشخص می

 

 ( خانم1گروه : ) برامکی مرادی ،رجب پور، ابراهیمی ،صفرپور، عاشوری ، کرامت    : اه، 

 ( خانم2گروه : ) ی،شیبانی،زهرا محمدی ،شاروبندی،نیازی،نراقی قنبری،پروین ،گلستان:ها 

 ( خانم3گروه : ) محمودی،کریمی زاده ،خمره باف،حسنی،مطلبی،زنده بودی،فخرایی،آبادی پور  : ها 

 ( خانم4گروه : ) کمالی،علوی،ضامن خواه ،شیخی ،سربی ،حمیدیان ،حسینی  : ها 



 مامائی 4ترم برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته 

 1398-99سال تحصیلی  دومنیمسال   

 

 
 

 ( خانم1گروه : ) مدی، حیفر، عبدالوند، فاطمه حسینی، احپور، پورگودرزی، گنجوره رضایی، رستمیعاطف  : اه 

 آزادمهر، حیدری، گره، مرادی ، فاطمه رضایی، یعقوبی، جمالی،بردستانی : ها ( : خانم2وه )گر 

 

 ( خانم3گروه :) :شفیعیصابری فشان، صادقی، پورمحمد، افشارفرد، عباسی، امینی، جانها ، 

        

 25/2/99الی  9/2/99 4/2/99الی  19/1/99 28/12/98الی  13/12/98 8/12/98الی  23/11/98 گروه
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 اورژانس مامایی

 ( )خانم چنانه
 زایشگاه 

 )خانم کشاورز(
  نشانه شناسی
 )خانم چنانه (

 

2  
  نشانه شناسی
 ()خانم چنانه 

 اورژانس مامایی
 )خانم دکترباقرزاده (

 زایشگاه
 (پاکاری )خانم 

3  
 اورژانس مامایی 

 )خانم طیبه غریبی (
 )خانم پاکاری (زایشگاه 

 نشانه شناسی
 )خانم چنانه (



 مامائی 6برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 

8139-99سال تحصیلی  دومنیمسال   

 

 16/2/99الی  19/1/99 28/12/98الی  13/12/98 8/12/98الی  23/11/98 گروه

  

 13/3/99الی  17/2/99
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 کمالی()خانم دکتربهداشت  )د.آزادروش (پزشک قانونی کودکان )خانم بحرینی(      1
   عصر–زایشگاه 

 )خانم دکترباقرزاده(

2 

 13/3/99الی  17/2/99 4/2/99الی  19/1/99 28/12/98الی  13/12/98 8/12/98الی  23/11/98

 صبح–زایشگاه 
 )خانم دکترباقرزاده(

 )د.آزادروش (پزشک قانونی کودکان )خانم بحرینی(
 

 کمالی()خانم دکتربهداشت 
 

3 

 13/3/99الی  30/2/99 25/2/99الی  9/2/99 4/2/99الی  19/1/99 21/12/98الی  23/11/98

 )خانم دکترکمالی (داشت به
 

 کودکان )خانم بحرینی(
 

 )د.آزادروش (پزشک قانونی
 صبح –زایشگاه 

 )خانم افراسیابی(

 بیمارستان تامین برگزار می گردد .    3و   1وزایشگاه گروه  شهدای خلیج فارسبیمارستان 2کاراموزی زایشگاه گروه 
 شد.بامی شهدای خلیج فارسکاراموزی کودکان بیمارستان 

 گردد.برگزار میوروزهای سه شنبه وچهارشنبه کاراموزی بهدشت در درمانگاه خیبر 
 .کاراموزی پزشک قانونی در مرکز پزشک  قانونی برگزار می شود

 

 

 ( خانم1گروه : ) پور، اهرمیفاطمه دهقان، هاشمی، نیلوفر عباسی، خسروی، بردبار، هیجاب، ماندنی  : اه  

 ( خانم2گروه : ) عمرانیفرخنده عباسی، عبداللهی، اسماعیلی رضایی، نظری،نیه دهقانی، ساحلی، ها: ها، 

 ( خانم3گروه :) :مغدانیپورزندوی، مصدق، الریان، جمشیدی، پورنوروزی، بهرامیشاه حسینی ، ها ،  

 

 
 

 



 برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 8 مامائی 

-99سال تحصیلی  دوم نیمسال  

8139  

 تاریخ

 گروه

الی  98/ 19/11

28/11/98  

الی  29/11/98

8/12/98  

الی 10/12/98  

 19 /12/98  

الی  20/12/98

28/12/98  
25/1/99الی  16/1/99  
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 1گروه 

 
 زایشگاه و اورژانس عصرتأمین

 )خانم صمصامی(
* زایشگاه و اورژانس * زایشگاه و اورژانس  ت و درمانگاه زنانبهداش بهداشت و درمانگاه زنان   

 ----------  2گروه 
(بخش زنان )خانم کشاورز  

 
 زایشگاه و اورژانس مامایی* زایشگاه و اورژانس مامایی* مدیریت )خانم پاکاری (

 بهداشت و درمانگاه زنان بهداشت و درمانگاه زنان مدیریت )خانم پاکاری ( بهداشت و درمانگاه زنان 3گروه 

 داخلی جراحی در عرصه
 صبح  دیالیز –فروردین  19،20

 CCUعصر  -فروردین16،17،18
 ICUصبح  -فروردین  24،25

 

4/2/99الی  26/1/99 گروه 15/2/99الی  6/2/99  25/2/99الی 16/2/99  6/3/99الی 27/2/99  81/3/99الی  7/3/99   
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(بخش زنان )خانم کشاورز بهداشت و درمانگاه زنان 1  --------------- 

 داخلی جراحی در عرصه
عصر  -اردیبهشت 27،28،29

CCU 
 دیالیزصبح  - اردیبهشت  30-31 

 ICUصبح   خرداد  3و 1

مدیریت )خانم پاکاری (    

2 
 زایشگاه و اورژانس مامایی عصر

 تأمین )خانم صمصامی(

 داخلی جراحی در عرصه
 CCU –اردیبهشت عصر 6،7،8

   ICU صبح-اردیبهشت9،10
 صبح  دیالیز-دیبهشت  ار15-14

 بهداشت و درمانگاه زنان بهداشت و درمانگاه زنان بهداشت و درمانگاه زنان

 بخش زنان )خانم کشاورز( 3
 زایشگاه و اورژانس عصرتأمین

 )خانم صمصامی(
  زایشگاه و اورژانس مامایی* زایشگاه و اورژانس مامایی*



 نکات قابل توجه:

ه ستاره دارد به صورت سه شیفت در بیمارستان شهدای خلیج فارس و شهید گنجی برازجان برنامه ریزی شده است. برنامه این دو فیلد به دو فیلد زایشگاه و اورژانس ک

 تفکیک شهر ارائه شده است.

 ریزی شده است.امهباشد.  اما در شیفت با پرسنل این روزها نیز برندر فیلدهایی که با مربی است جمعه و روزهای تعطیل کاراموزی دائر نمی

 گردد.به علت متغیر بودن کشیک پزشکان درمانگاه، نحوه کاراموزی بهداشت و درمانگاه زنان از نظر زمانی توسط مربی محترم مشخص می

 ها در بیمارستان شهدای خلیج فارس است به جز مواردی که نام بیمارستان جلو فیلد ذکر شده استکاراموزی

 گردد. مربی این دو فیلد خانم طاهره غریبی هستند.برگزار می ودرمانگاه ملت اه نبی اکرم)ص( و کاراموزی درمانگاه زنان در بیمارستان قائم کاراموزی بهداشت درمانگ

 مربی داخلی جراحی در عرصه:

 بیمارستان شهدای خلیج فارس –  نسب خانم موسوی: ICUبخش 

 )س(فاطمه زهرا  مارستانبخش دیالیز بی  -بخش دیالیز: آقای محمودی 

 بیمارستان قلب-:خانم دکتر واحدپرستCCUبخش 
 

 زاده، دهدارباش، کنگانی، ظهرابی، درخشنده،  مریم احمدیعلی،خضری      :ها( : خانم1گروه )

 پور، بهمیاری، آهنگ، گودرزی، سکینه احمدیناصری، بهی  : ها( : خانم2گروه )

 یکار، زارعی، فاطمه مزارعی، زائرتدش،ت، ، مریم مزارعی جوکار، اکی   :   ها( : خانم3گروه )


