
 

 

 

 

 
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دانشکده پرستاري و مامايی بويه

 

 

 دانشجويان کارشناسی مامايیو امتحان جامع کاراموزي در عرصه  جدول برنامه کاراموزي،

 1395-6نیمسال دوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 13-7 ي:ساعت کارآموز                                                 شنبه چهارشنبه و پنج ي:روزهاي کارآموز                                        يیماما کارشناسی دومبرنامه کارآموزي دانشجويان ترم 

                                            (661416)کد زايمان  پرستاري و مامايی و روش کار در اتاق عمل و  اصول و فنونعنوان کارآموزي:   

 1-4برنامه هفته  نشجويان هرگروهاسامی دا 

 12/12/95الی  16/11/95

 5-8برنامه هفته 

 24/1/96الی  14/12/94

 9-12برنامه هفته 

 21/2/96الی  26/1/95

 13-16برنامه هفته 

 18/3/96الی  23/2/95

 

 

 گروه اول

 شقايق تقی زاده

 محدثه مهري

 کوثر عباسی

 مرجان کر

 نسیم پوري

 

 

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

 
 

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

 

 

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

 

 اصول و فنون

 خانم مريم مرادي
 

 

 گروه دوم

 هانیه حمدي

 حمیرا سبحان زاده

 فاطمه عباسیان

 عاطفه نیک بختی

 

 

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

 

 

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

 

 اصول و فنون

 خانم مريم مرادي

 

 

 

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

 

 گروه سوم

 شیوا خسروي

 محدثه شوکتی

 زهرا فرامرزي

 روژين سلیمانی

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 اصول و فنون

 
 

 

 گروه چهارم
 

 زهرا راه جوي

 اسیه شیرزاد

 امنه قره جه

 ثمین اخوان 

 راضیه ارخ

 

 

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

 

 

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

 

 اصول و فنون

 
 

 

 

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

 شهید صیاد شیرازي/ طبقه چهارمکز آموزشی درمانی بخش جراحی زنان مرمحل کار آموزي:               

 شهید صیاد شیرازي به خانم مرتضی در دانشکده پرستاري و مامايی مراجعه فرمايید.مرکز آموزشی درمانی *دانشجويان عزيز جهت دريافت کلید کمدِ 

 

 



 

 

   19تا  13 :سا عت کارآموزي                                                         دوشنبه و سه شنبه :روزهاي کارآموزي            مامايی                        کارشناسی چهارمنامه کارآموزي دانشجويان ترم بر

      (                                                                                       661430 )کد زايمان طبیعی عنوان کارآموزي:

 1-4برنامه هفته  اسامی دانشجويان هرگروه 

 12/12/95الی  16/11/95

 5-8برنامه هفته 

 24/1/96الی  14/12/94

 9-12برنامه هفته 

 21/2/96الی  26/1/95

 13-16برنامه هفته 

 18/3/96الی  23/2/95

 

 

 گروه اول

 ارامشايناز 

 شايالن تکه

 پريسا شیرمحمدلی

 سپیده قره مشک غراوي

 ه نصیري رجبلیسپید

 

 زايشگاه عصر

  خانم سامیه غنا

 (1مهارت اختصاصی ) 

 خانم الهام اديب مقدم

 
  

 

 

 گروه دوم

 سمانه اسکندرلی

 فاطمه صالحی نیا

 فاطمه قمرگیر

 ساناز نصرابادي

 
 

 

 زايشگاه عصر

 خانم سامیه غنا

 (1مهارت اختصاصی ) 

 خانم الهام اديب مقدم

 

 

 گروه سوم

 کوثر امینی

 خاندوزيفاطمه 

 فاطمه صفا

 مارال میرزاعلی

 اسما بدراقی

 

 (1مهارت اختصاصی )

 خانم الهام اديب مقدم

 
  

 

 زايشگاه عصر

  خانم سامیه غنا

 

 

 

 گروه چهارم
 

 فاطمه ترک الله باغ

 رضوان رحیمی

 الناز سعدپور

 زهرا فدايی مقدم

 کوثر میرزاعلی

 
 

 (1مهارت اختصاصی )

  خانم الهام اديب مقدم
 

 
 

 

 شگاه عصرزاي

  خانم سامیه غنا

  مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي: زايشگاه محل کار آموزي       

 دانشکده پرستاري و مامايیمامايی اتاق پراتیک  :(1) مهارت اختصاصی                                

 برگزار می گردد. مامايیاتاق پراتیک مامايی دانشکده پرستاري و  و امفی تئاتردر  گردد؛ تاريخی که متعاقبا اعالم میدر  خوشايند سازي زايمان کارگاه امادگی و   

 گردد. یبرگزار م يیو ماما يگردد؛ در دانشکده پرستار یکه متعاقبا اعالم م يخیدر تارر کارگاه شیر ماد
     

     



   19تا  13 :سا عت کارآموزي                                                   چهارشنبه و پنج شنبه  :روزهاي کارآموزي                                     مامايی              کارشناسی چهارمبرنامه کارآموزي دانشجويان ترم 

                           (                                                                  661430 )کد زايمان طبیعی عنوان کارآموزي:

 1-4برنامه هفته  اسامی دانشجويان هرگروه 

 12/12/95الی  16/11/95

 5-8برنامه هفته 

 24/1/96الی  14/12/94

 9-12برنامه هفته 

 21/2/96الی  26/1/95

 13-16برنامه هفته 

 18/3/96الی  23/2/95

 

 گروه اول

 
 

 ايناز ارامش

 شايالن تکه

 پريسا شیرمحمدلی

 یده قره مشک غراويسپ

 سپیده نصیري رجبلی

 

 زايشگاه عصر

 سامیه غناخانم 
 

 
 

  

 

 گروه دوم

 
 

 سمانه اسکندرلی

 فاطمه صالحی نیا

 فاطمه قمرگیر

 اناز نصرابادي

  

 زايشگاه عصر

 خانم سامیه غنا
 

 
 

 

 

 گروه سوم
 

 کوثر امینی

 فاطمه خاندوزي

 فاطمه صفا

 مارال میرزاعلی

 اسما بدراقی

   

 ه عصرزايشگا

 خانم سامیه غنا
 

 

 
 

 

 گروه چهارم

 فاطمه ترک الله باغ

 رضوان رحیمی

 الناز سعدپور

 زهرا فدايی مقدم

 کوثر میرزاعلی

 
 

   

 زايشگاه عصر

 سامیه غناخانم 
 

 

                            زايشگاه مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي: زايشگاه آموزيمحل کار

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 13-7 ي:ساعت کارآموزدوشنبه و سه شنبه                                                                     :روزهاي کارآموزيمامايی                                 کارشناسی ششمبرنامه کارآموزي دانشجويان ترم 

                                                                  (661454)کد  بیماري هاي زنان(، 661437)کد  کودکانبیماري هاي  -(66143202)کد  زايمان طبیعی و غیرطبیعیعنوان کارآموزي:  
 1-4برنامه هفته  اسامی دانشجويان هرگروه 

 12/12/95الی  16/11/95

 5-8برنامه هفته 

 24/1/96الی  14/12/94

 9-12برنامه هفته 

 21/2/96 الی 26/1/95

 13-16برنامه هفته 

 18/3/96الی  23/2/95

 

 گروه اول

 گل اندام احمدي )صرفا زايشگاه و کودکان( 

 مريم حق مرادي

 مارال دولو

 ناهید سن سبیلی

 زينب ناطقی )صرفا زايشگاه و کودکان(

 

 زايشگاه

 خانم رقیه حیدري

 

 

 کودکان

 مفیدي یخانم ماريا محسن

 

 

 درمانگاه زنان

 الهام خوريخانم دکتر 

 

 

 زنان

 مینا صفريانخانم 

 

 گروه دوم

 زهراسادات بختیاري

 صغرا خسروي

 غزاله سمیعی پاقلعه

 زهره امیري

 

 زنان

 مینا صفريانخانم 

 

 زايشگاه

 خانم رقیه حیدري

 

 

 کودکان

 مفیدي یخانم ماريا محسن

 

 

 درمانگاه زنان

 خانم دکتر الهام خوري

 

 

 گروه سوم

 ملیحه بزمونه

 ايیسوسن روست

 عارفه شهبازتبار

 فاطمه حاجی حسینی

 

 درمانگاه زنان

 خانم دکتر الهام خوري

 

 

 زنان 

 مینا صفريانخانم 

 

 زايشگاه

 خانم رقیه حیدري

 

 کودکان

 مفیدي یخانم ماريا محسن

 

 

 گروه چهارم
 

 رضوانه سادات حسینی

 اغول سونا عابد

 راضیه کر

 راضیه همتی

 

 کودکان

 مفیدي یخانم ماريا محسن

 

 

 درمانگاه زنان

 خانم دکتر الهام خوري

 

 

 زنان

 مینا صفريانخانم 

 

 زايشگاه

 خانم رقیه حیدري

                مرکز اموزشی درمانی طالقانی بخش جنرالکودکان: : بیماري محل کارآموزي

 زنان در بخش جراحی الکتیو مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي )طبقه دوم(/ رازيدرمانگاه زنان در مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیبیماري هاي زنان:                          

    زايشگاه مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازيبخش  زايشگاه:                         

                                                            .دبرگزار می گرددر دانشکده پرستاري و مامايی گردد؛  یکه متعاقبا اعالم م يخیدر تار کارگاه شیر مادر

 



 

 

          

 13-7 ي:ساعت کارآموز                  چهارشنبه                                                                           :مامايی                                روزهاي کارآموزي کارشناسی ششمبرنامه کارآموزي دانشجويان ترم 

                                                             (66143202)کد  زايمان طبیعی و غیرطبیعیعنوان کارآموزي:  

 1-4برنامه هفته  اسامی دانشجويان هرگروه 

 12/12/95الی  16/11/95

 5-8برنامه هفته 

 24/1/96الی  14/12/94

 9-12امه هفته برن

 21/2/96الی  26/1/95

 13-16برنامه هفته 

 18/3/96الی  23/2/95

 

 

 گروه اول

 مدي حگل اندام ا

 مريم حق مرادي

 مارال دولو

 ناهید سن سبیلی

 زينب ناطقی 

 

 ادمیت صبح

 حیدريرقیه خانم 

   

 

 

 

 گروه دوم

 زهراسادات بختیاري

 صغرا خسروي

 غزاله سمیعی پاقلعه

 زهره امیري

 

 

 

 ادمیت صبح

 خانم رقیه حیدري

  

 

 

 گروه سوم

 ملیحه بزمونه

 سوسن روستايی

 عارفه شهبازتبار

  فاطمه حاجی حسینی

  

 

 

 ادمیت صبح

 خانم رقیه حیدري

 

 

 گروه چهارم

 رضوانه سادات حسینی

 اغول سونا عابد

 راضیه کر

  راضیه همتی

  

 

 

 

 

 ادمیت صبح

 خانم رقیه حیدري

   زايشگاه مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي بخش ادمیتمحل کارآموزي: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   13-7صبح:  يساعت کارآموز                            شنبه و يکشنبهروزهاي کارآموزي:                               ترم هفتم رشته مامايیبرنامه کارآموزي دانشجويان: 

                                                                           (66147601) 1 غیرطبیعی  و طبیعی زايمان عرصه ،(44167801) 1 بیماري هاي زنان(، عرصه 661448کودک )مادر و باروري، بهداشت عنوان کارآموزي: 
 1-4برنامه هفته  اسامی دانشجويان هرگروه 

 12/12/95الی  16/11/95

 5-8برنامه هفته 

 24/1/96لی ا 14/12/94

 9-12برنامه هفته 

 21/2/96الی  26/1/95

 13-16برنامه هفته 

 18/3/96الی  23/2/95

 

 

 گروه اول

 
 

 سمیه پوالدي

 جرن شیرمحمدلی

 افسانه کالته عربی

 ناهید نظري

 

 کودک

 خانم فاطمه سیفی
  

 

 درمانگاه زنان

 خانم دکتر اسیه بنی عقیل

 

 

 تنظیم خانواده

  مینا صفريانخانم 
 

 

 يشگاه عصرزا

 ماريه کشیریخانم 

 

 

 گروه دوم
 

 زهرا علی پوراندي

 زينب کوهساري

 نصیبه رضايی

 

 زايشگاه عصر

 ماريه کشیریخانم 

 

 کودک

 یفیخانم فاطمه س

 

 درمانگاه زنان

 خانم دکتر اسیه بنی عقیل

 

 تنظیم خانواده

  مینا صفريانخانم 

 

 

 گروه سوم

 مهري ياپنگ غراوي

 منیره قرنجیک

 نوده يوروزن یلوفرن

 یسن احمد قل يا

 

 تنظیم خانواده

  مینا صفريانخانم 
 

 

 زايشگاه عصر

 ماريه کشیریخانم 

 

 

 کودک

 یفیخانم فاطمه س

 

 

 درمانگاه زنان

 خانم دکتر اسیه بنی عقیل

 

 

 

 گروه چهارم
 

 مونا کاظمی

 سمانه گرايلو

 سیده زهرا موسوي

 

 درمانگاه زنان

 خانم دکتر اسیه بنی عقیل

 

 انوادهتنظیم خ

  مینا صفريانخانم 

 

 زايشگاه عصر

 ماريه کشیریخانم 

 

 کودک

 یفیخانم فاطمه س

 مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي درمانگاه زنان بیماري هاي زنان:محل کارآموزي 

 صیاد شیرازيشهید مرکز آموزشی درمانی : زايشگاه                     

 انتهاي گلبرگ يک، گلها/ يشهر 4 یدرمان یمرکز بهداشت: انوادهخم و تنظی کودک                     

 گردد. یبرگزار م يیو ماما يگردد؛ در دانشکده پرستار یکه متعاقبا اعالم م يخیدر تار کارگاه احیا نوزاد

 د.گرد یبرگزار م يیو ماما يگردد؛ در دانشکده پرستار یکه متعاقبا اعالم م يخیدر تارل کارگاه احیا بزرگسا

 



 

   13-7ي صبح: ساعت کارآموز                          دوشنبه و سه شنبه :روزهاي کارآموزي                                : ترم هفتم رشته مامايی         برنامه کارآموزي دانشجويان

 (661475) 1(، عرصه بارداري طبیعی 661483گرافی )(، عرصه راديولوژي و سونو66147901) 1عرصه بهداشت مادر و کودک  عنوان کارآموزي:

 1-4برنامه هفته  اسامی دانشجويان هرگروه 

 12/12/95الی  16/11/95

 5-8برنامه هفته 

 24/1/96الی  14/12/94

 9-12برنامه هفته 

 21/2/96الی  26/1/95

 13-16برنامه هفته 

 18/3/96الی  23/2/95

 16و  15هفته  14و 13هفته  12و  11هفته  10و  9هفته  8و  7هفته  6و  5هفته  4و  3هفته  2و  1هفته    

 

 گروه

 اول

 گروه الف(

 سمیه پوالدي

 جرن شیرمحمدلی

 گروه ب(

 افسانه کالته عربی

 ناهید نظري

 پره ناتال

 خانم دکتر طیبه ضیايی

 عرصه بهداشت مادر و کودک

 خانم سحر عرب

 کالس امادگی برای زايمان

 رقعیدکتر نرجس سادات ب

 گروه ب گروه الف

 یسونوگراف

 

 سونوگرافی

 

 گروه

 دوم

 گروه الف(

 يپوراند یعل زهرا

 نصیبه رضايی

 گروه ب(

 يکوهسار ينبز

 

 پره ناتال گروه ب گروه الف

 خانم دکتر طیبه ضیايی

 عرصه بهداشت مادر و کودک

 خانم سحر عرب

 کالس امادگی برای زايمان

 یسونوگراف  دکتر نرجس سادات برقعی

 

 سونوگرافی

 

گروه 

 سوم

 (گروه الف

 يغراو ياپنگ مهري

 یسن احمد قل يا

 گروه ب(

 یکقرنج یرهمن

  نوده ينوروز یلوفرن

 کالس امادگی برای زايمان

 دکتر نرجس سادات برقعی

 پره ناتال گروه ب گروه الف

 خانم دکتر طیبه ضیايی

 عرصه بهداشت مادر و کودک

 خانم سحر عرب

 
 ینوگرافسو

 

 سونوگرافی

گروه 

 چهارم

 گروه الف(

 یمونا کاظم

 يلوگرا سمانه

 گروه ب(

 يزهرا موسو سیده

قمر عظیمی )صرفا 

 سونوگرافی(

 

 عرصه بهداشت مادر و کودک

 خانم سحر عرب

 

 کالس امادگی برای زايمان

 دکتر نرجس سادات برقعی

  گروه ب گروه الف

 پره ناتال

 خانم دکتر طیبه ضیايی

 یسونوگراف

 

 سونوگرافی

 طبق برنامه پیوست :عرصه بهداشت مادر و کودککاراموزي در *                                            )کاشانی(: شهرک امام، پارک چهارم  8پايگاه بهداشتی شماره پره ناتال:  يمحل کارآموز

 شیرازي مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد: يشگاهزا ی،ادمیت،سونوگراف

 مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي کالس زايمان فیزيولوژيک: يمانزا يبرا یکالس امادگ

 گردد. یبرگزار م يیو ماما يگردد؛ در دانشکده پرستار یکه متعاقبا اعالم م يخیدر تار زايمانخوشايند سازي  کارگاه امادگی و



 

 19-13عصر:    13-7ي صبح: ساعت کارآموز                                      چهارشنبه و پنج شنبه :وزهاي کارآموزير                       : ترم هفتم رشته مامايی   رنامه کارآموزي دانشجويانب

 (661483)کد  راديولوژي و سونوگرافیرصه ع، (661481) ، عرصه بیماري داخلی جراحی(661480)کد  نوزادان نیازمند مراقبت ويژهعرصه عنوان کارآموزي: 

 (66147601) 1-1 یرطبیعیو غ یعیطب يمانعرصه زا ، (661475) 1 طبیعی عرصه بارداري                            
 1-4برنامه هفته  اسامی دانشجويان هرگروه 

 12/12/95الی  16/11/95

 5-8برنامه هفته 

 24/1/96الی  14/12/94

 9-12برنامه هفته 

 21/2/96الی  26/1/95

 13-16برنامه هفته 

 18/3/96الی  23/2/95

 پنج شنبه چهارشنبه پنج شنبه چهارشنبه پنج شنبه چهارشنبه پنج شنبه چهارشنبه

 

 

 گروه

 اول 

 
 

 سمیه پوالدي

 جرن شیرمحمدلی

 افسانه کالته عربی

 ناهید نظري

 

دو هفته اول  نوزادان ويژه صبح
CCU 

هفته 

سوم 
ICU 
 

ته چهارم هف

 يالیزد

 پره ناتال صبح

 خانم لیال اسدی

  

 راديولوژی

 پنج شنبه صبح

 اقای گلدسته
خانم سحر 

 عرب

 ادمیت عصر  عرب اخانم زهر

خانم صديقه 

 مقسمی

 

 

 گروه

 دوم 
 

 زهرا علی پوراندي

 زينب کوهساري

 يیرضا یبهنص

 قمر عظیمی )صرفا راديويوژي(

 راديولوژی 

 پنج شنبه صبح

 گلدسته اقای

دو هفته اول  نوزادان ويژه صبح
CCU 

هفته 

سوم 
IC

U 
 

هفته 

چهارم 

 يالیزد

 پره ناتال صبح

 خانم لیال اسدی

خانم سحر 

 عرب

 

 ادمیت عصر  عرب اخانم زهر

خانم صديقه 

 مقسمی

 

 

 گروه 

 سوم
 

 مهري ياپنگ غراوي

 منیره قرنجیک

 نیلوفر نوروزي نوده

 اي سن احمدي

 پره ناتال صبح

 انم لیال اسدیخ

 راديولوژی 

 پنج شنبه صبح

 اقای گلدسته

دو هفته اول  نوزادان ويژه صبح
CCU 

هفته 

سوم 
IC

U 
 

هفته 

چهارم 

 ادمیت عصر  يالیزد

 خانم صديقه مقسمی

خانم سحر 

 عرب

 عرب اخانم زهر

 

 گروه

 

 چهارم
 

 مونا کاظمی

 سمانه گرايلو

 سیده زهرا موسوي

 

دو هفته اول 
CCU 

وم هفته س
ICU 
 

هفته 

چهارم 

 يالیزد

 پره ناتال صبح

 خانم لیال اسدی

 راديولوژی 

 پنج شنبه صبح

 اقای گلدسته

 

 نوزادان ويژه صبح

 ادمیت عصر 

 قسمیمخانم صديقه 

 عرب اخانم زهر خانم سحر عرب

 شیرازي مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد: CCU، ويژهنوزاد پره ناتال، ادمیت،                                  آذر 5مرکز اموزشی درمانی  ديالیز: و( 1)مرکزي شماره  ICU ،راديولوزي :يمحل کارآموز



 

 95-96 دوم النیمس: ترم هفتم رشته مامايی                                                                                          انشجويانکارآموزي عرصه بهداشت دبرنامه 

 13-7ي صبح: ساعت کارآموز                                                                                                                  دوشنبه و سه شنبه :روزهاي کارآموزي
 ايی/ مدارس متوسطه اولروستشهري ادرس مراکز بهداشتی  تاريخ محل کاراموزي اسامی دانشجويان هرگروه 

 

 

 گروه اول

 
 

 سمیه پوالدی

 جرن شیرمحمدلی

 افسانه کالته عربی

 ناهید نظری

 

17/12/95 بهداشت مدارس ,  16/12/95  32528654مدرسه فدک: شهرک دخانیات، فرهنگ شهر، شماره تماس:  

24/12/95 ,  23/12/95  32440324. شماره تماس: 9: بلوار الغدير، غدير (1) مدرسه تربیت 

15/1/96 بهداشت روستا  , 14/1/96  شهری 8خانه بهداشت باغ گلبن تحت پوشش مرکز جامع سالمت  

22/1/96 مشاوره ازدواج  ، 21/1/96  ، مجتمع پزشکی اراد، طبقه سوم، مرکز مهر مادران34عدالت دوشنبه:  

 بار، مرکز بهداشت شهرستان یدانچهارراه م ين،مجاهد یابانسه شنبه: خ

 

 

 گروه دوم
 

 زهرا علی پوراندی

 زينب کوهساری
 يیرضا یبهنص

29/1/96، 28/1/96 بهداشت مدارس شرقی، کوچه مسجد، شماره تماس:  26مدرسه زينب کبری: طهماسبی، کوچه  

32422410 

4/2/96 ،5/2/96  32123330، شماره تماس: 1جهاد مرکزی، دانشجوی  :مدرسه مائده 

12/2/96، 11/2/96 بهداشت روستا  شهری 8خانه بهداشت باغ گلبن تحت پوشش مرکز جامع سالمت  

19/2/96، 18/2/96 مشاوره ازدواج  ، مجتمع پزشکی اراد، طبقه سوم، مرکز مهر مادران34دوشنبه: عدالت  

 مرکز بهداشت شهرستان بار،  یدانچهارراه م ين،مجاهد یابانخسه شنبه: 

 

 

 گروه سوم
 

 یسن احمد قل یا

 ی ياپنگ غراویمهر

 منیره قرنجیک

 نیلوفر نوروزی نوده

26/2/96، 25/2/96 بهداشت مدارس  32159931شهرک امام، انتهای بلوار، شماره تماس:  :مدرسه مدنی 

1/3/96 ،2/3/96  32454130:کوی انجیراب، روبروی دانشگاه پیام نور، شماره تماس: (1) مدرسه صفر روان 

9/3/96، 8/3/96 مشاوره ازدواج  ، مجتمع پزشکی اراد، طبقه سوم، مرکز مهر مادران34دوشنبه: عدالت  

 بار، مرکز بهداشت شهرستان یدانچهارراه م ين،مجاهد یابانسه شنبه: خ

16/3/96، 15/3/96 بهداشت روستا  شهری 8خانه بهداشت باغ گلبن تحت پوشش مرکز جامع سالمت  

 

 

 گروه چهارم

 
 

 مونا کاظمی

 لوسمانه گراي

 سیده زهرا موسوی

 

19/11/95 بهداشت مدارس   , 18/11/95  ، روبروی اداره کل اموزش و پرورش10(: شهرک بهارستان، رودکی 2مدرسه زمزم ) 

 32684019شماره تماس: 

26/11/95  , 25/11/95   32222597، شماره تماس:17(: خیابان سرخواجه، سرخواجه 1مدرسه هفت تیر ) 

3/12/95 مشاوره ازدواج  , 2/12/95  ، مجتمع پزشکی اراد، طبقه سوم، مرکز مهر مادران34دوشنبه: عدالت  

 بار، مرکز بهداشت شهرستان یدانچهارراه م ين،مجاهد یابانسه شنبه: خ

10/12/95 بهداشت روستا , 9/12/95  شهری 8خانه بهداشت باغ گلبن تحت پوشش مرکز جامع سالمت  

 ؛   برگشت: مرکز بهداشت باغ گلبن       45/7اذر خواهران. ساعت  5کاراموزی بهداشت روستا:              رفت: خوابگاه محل سوار شدن سرويس جهت * 
 

 

 



 

  13-7صبح:  يساعت کارآموز                            شنبهيکشنبه و روزهاي کارآموزي:                               مامايیکارشناسی   هشتمترم برنامه کارآموزي دانشجويان: 

 (66147603) 1-3 یرطبیعیو غ یعیطب يعرصه باردار ، (661477) 2 یرطبیعیغ و یعیطب يمانعرصه زا کارآموزي کارآموزي: وانعن

                                             (66147902) 2کارآموزي در عرصه بهداشت مادر و کودک و....                           
 1-4برنامه هفته  اسامی دانشجويان هرگروه 

 12/12/95الی  16/11/95

 5-8برنامه هفته 

 24/1/96الی  14/12/94

 9-12برنامه هفته 

 21/2/96الی  26/1/95

 13-16برنامه هفته 

 18/3/96الی  23/2/95

 

 

 گروه اول

 
 

 سحر ارخی

 سیده وحیده حسینی پور

 فاطمه نیک زبان

 هانیه اکوان

 

 ه ناتالپر

 الهام اديب مقدمخانم 

 
 

 

  پرخطر مادران

 خانم سامیه غنا

 

 زايشگاه صبح

 نفیسه موحدی نیا
 

 

 

 گروه دوم
 

 فهیمه بدراقی

 فريبا شیرمحمدلی

 قمر عظیمی

 

 زايشگاه صبح

 نفیسه موحدی نیا

 

 پره ناتال

 خانم الهام اديب مقدم

 
 

 

  پرخطر مادران

 خانم سامیه غنا

 

 گروه سوم

یزهرا سمیع  

 جرن قزل

 پريسا کجوري

 زهرا کلته

 فاطمه نیک زبان )صرفا زايشگاه(

 

 پرخطر مادران       

 خانم سامیه غنا

 

 زايشگاه صبح

 نفیسه موحدی نیا

 

 

 پره ناتال

 خانم الهام اديب مقدم

 
 

گروه 

 چهارم
 رودبار سیده فاطمه موسوي

 فاطمه کوهکن

 زهرا ايروانی

 قمر عظیمی )صرفا زايشگاه(

 
 

 

  پرخطر مادران        

 خانم سامیه غنا

 

 زايشگاه صبح

 نفیسه موحدی نیا

 

 پره ناتال

 خانم الهام اديب مقدم

 شیرازيصیاد  شهید  مرکز آموزشی درمانی :پره ناتال و بخش هاي زايشگاهمحل کارآموزي 

 ()طبقه دوم  شیرازيصیاد  شهید  مرکز آموزشی درمانی پرخطرمادر بخش واحد مادران پرخطر: 

 گردد. یبرگزار م يیو ماما يگردد؛ در دانشکده پرستار یکه متعاقبا اعالم م يخیدر تارکارگاه احیا نوزاد 

 در دانشکده پرستاري و مامايی برگزار می شود.گردد؛  یکه متعاقبا اعالم م يخیدر تارکارگاه احیا بزرگسال 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 19-13و        عصر:   13-7صبح:  يساعت کارآموز                            دو شنبه و سه شنبهروزهاي کارآموزي:                               یمامايکارشناسی   هشتمترم برنامه کارآموزي دانشجويان: 

    (661477) 2 یرطبیعیو غ یعیطب يمانعرصه زا يکارآموز (، 661482)کد  عرصه مديريت و کاربرد آن در مامايی عنوان کارآموزي: 
 1-4برنامه هفته  سامی دانشجويان هرگروها 

 12/12/95الی  16/11/95

 5-8برنامه هفته 

 24/1/96الی  14/12/94

 9-12برنامه هفته 

 21/2/96الی  26/1/95

 13-16برنامه هفته 

 18/3/96الی  23/2/95

 

 

 گروه اول

 
 

 سحر ارخی

 سیده وحیده حسینی پور

 فاطمه نیک زبان

 هانیه اکوان

 

 
 

 

 

 مديريت

 نوریازاده خانم 

 

 
 

 ادمیت صبح

 خانم فاطمه سیفی
 

 

 

 گروه دوم

 فهیمه بدراقی

 فريبا شیرمحمدلی

 قمر عظیمی

 

 ادمیت صبح

 خانم فاطمه سیفی

 
 

 

 

 

 گروه سوم

 زهرا سمیعی

 جرن قزل

 پريسا کجوري

 زهرا کلته

  

 ادمیت صبح

 خانم فاطمه سیفی

 

 
 

 

  

 مديريت 

 ازاده نوریخانم 

 
 

گروه 

 چهارم

 

 یده فاطمه موسويس

 زهرا ايروانی

 فاطمه کوهکن

 

 

 ادمیت صبح 

 خانم فاطمه سیفی
 

  مديريت: بخش زايشگاه، جراحی الکتیو، جراحی زنان، پست پارتوم                                    صیاد شیرازيشهید مرکز آموزشی درمانی  ادمیتمحل کارآموزي 

  گردد. یبرگزار م يیو ماما يگردد؛ در دانشکده پرستار یکه متعاقبا اعالم م يخیدر تار نخوشايند سازي زايما کارگاه امادگی و

 برگزار می شود.  يیو ماما ي؛ در دانشکده پرستارجلسه توجیهی قبل از امتحان جامع در تاريخی که متعاقبا اعالم می گردد



 

 

 

 19-13و        عصر:   13-7صبح:  يساعت کارآموز                            شنبه 5شنبه و  4روزهاي کارآموزي:                               مامايیکارشناسی   هشتمترم برنامه کارآموزي دانشجويان: 

 (66147602) 1-2 یرطبیعیو غ یعیطب يمانعرصه زا يکارآموز (، 66147802)کد  2 عرصه بیماري هاي زنان و ناباروريعنوان کارآموزي: 
 1-4برنامه هفته  سامی دانشجويان هرگروها 

 12/12/95الی  16/11/95

 5-8برنامه هفته 

 24/1/96الی  14/12/94

 9-12برنامه هفته 

 21/2/96الی  26/1/95

 13-16برنامه هفته 

 18/3/96الی  23/2/95

 

 

 گروه اول
 

 سحر ارخی

 سیده وحیده حسینی پور

 فاطمه نیک زبان

 هانیه اکوان

 ادمیت صبح 

 شنبه پنج

 درمانگاه زنان
 

 

 زايشگاه صبح

 مینا صفريانخانم 

 

 
خانم الهام اديب  

 مقدم

خانم دکتر 

 الهام خوری

 خانم صديقه 

 مقسمی
 

 

 گروه دوم

 
 

 فهیمه بدراقی

 فريبا شیرمحمدلی

 قمر عظیمی

 
 

 ادمیت صبح 

 پنج شنبه

  درمانگاه زنان

 زايشگاه صبح

ديب خانم الهام ا مینا صفريانخانم 

 مقدم

خانم دکتر 

 الهام خوری

خانم صديقه 

 مقسمی

 

 

 گروه سوم

 زهرا سمیعی

 جرن قزل

 پريسا کجوري

 زهرا کلته

 فاطمه نیک زبان )صرفا زنان(

 

 زايشگاه صبح

 مینا صفريانخانم 

 

 

 ادمیت صبح 

 پنج شنبه

 درمانگاه زنان

خانم الهام اديب 

 مقدم

خانم دکتر الهام 

 خوری

خانم صديقه 

 میمقس

 

گروه 

 چهارم

 

 سیده فاطمه موسوي

  فاطمه کوهکن

 زهرا ايروانی

 

  درمانگاه زنان

 زايشگاه صبح

 مینا صفريانخانم 

 
 

 ادمیت صبح 

 پنج شنبه

خانم دکتر 

 الهام خوری

خانم صديقه 

 مقسمی

خانم الهام اديب 

 مقدم

  شی درمانی شهید صیاد شیرازيدر مرکز اموز ، زايشگاه، و ادمیتدرمانگاه زنان زنان:محل کارآموزي 



 

 

 20/3/1396تاريخ شروع:                         17تا  7و زايشگاه   13-7: اتساعت امتحان               1395-6نیمسال دوم                         8جدول امتحان جامع دانشجويان مامايی ترم 

 تاريخ

20
/3

/
96

 

21
/3

/
96

 

22
/3

/
96

 

23
/3

/
96

 

24
/3

/
96

 

25
/3

/
96

 

26
/3

/
96

 

27
/3

/
96

 

28
/3

/
96

 

29
/3

/
96

 

30
/3

/
96

 

31
/3

/
96

 

1/
4/

96
 

2/
4/

96
 

3/
4/

96
 

4/
4/

96
 

5/
4/

96
 

6/
4/

96
 

7/
4/

96
 

8/
4/

96
 

 نام و نام خانوادگی     

                     G  CH  FP 3و2و1

                    G  CH  FP  6و5و4

                     FP  G  CH 9و8و7

                    FP  G  CH  12و11و10

                     CH  FP  G 15و14و13

                  FP  G  CH    باقیمانده ها

                          

1,2        L  AD  P   PP           
3,4         L  AD  P   PP          
5,6        PP  L  AD   P           

7,8         PP  L  AD   P          
9,10        P  PP  L   AD           

11,12         P  PP  L   AD          

13,14          P  PP   L  AD         

        P  PP   L  AD           و باقیمانده ها15

                          باقیمانده ها

                          باقیمانده ها

                          باقیمانده ها

CH :بهداشت کودک: مرکز بهداشت گلها: خانم فاطمه سیفی 

FP: تنظیم خانواده: مرکز بهداشت گلها: خانم دکتر نرجس سادات برقعی 

P:  :خانم الهام اديب مقدمک چهارم(: شهرک امام، پاری)کاشان 8شماره  یبهداشت يگاهپاپره ناتال : 

G:  خانم دکتر الهام خورییرازیش یادص یدشه یدرمان یمرکز اموزشدرمانگاه زنان : 

AD:  :خانم صديقه مقسمییرازیش یادص یدشه یدرمان یمرکز اموزشادمیت : 

P:  رادی: خانم مريم میرازیش یادص یدشه یدرمان یمرکز اموزش: بخش پست پارتوم نوزادپست پارتوم و 

L:  :صبح(، سامیه غنا )عصر(مینا صفريان: خانم یرازیش یادص یدشه یدرمان یمرکز اموزشزايشگاه( 

 انکال:

L: لیال اسدی شنبه و يکشنبه: خانم نفیسه موحدی نیا            دوشنبه و سه شنبه: خانم رقیه حیدری                    چهارشنبه و پنج شنبه: خانم صبح ها:: يشگاهزا 

L: یاسد یالخانم ل یری                   دوشنبه و سه شنبه: خانم سحر دشتی زاده               چهارشنبه و پنج شنبه:کش يه: خانم ماريکشنبهشنبه و عصرها:  :يشگاهزا 


