
 

 باسمٍ تعالي             

 مامايي  7بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 

 91بُمه يريدي:       

 ياحد 66/0زايشگاٌ  میسان ياحد :

 ياحد 5/0وًزادان                     

 30/7 – 30/12صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :

 30/12 -30/17عصر : 

 مامايي  گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ    -وًزادان 

 شش ريز َفتٍ  –زايشگاٌ 

 در عرصه  کارآموزی 

 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 

 الِْ ثمفي ًيا   
 هحذثِ بالري  

 فاطوِ هحوَدي  

28/2/95-6/3/95 
 ظِ رٍز دٍم 

 
8/4/95-17/4/95 

 ظِ رٍز دٍم 

 صبح  –ًَزاداى 
 
 صبح  –زايؽگاُ 

 خاًن َّؼيار  اهيي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 

 

 اورم پَر جن  
 عطيِ حك ؼٌاض  

 هرضيِ ؼاپيري
 ظويرا بىتاغ

11/3/95-22/3/95 
 ظِ رٍز دٍم 

 
8/4/95-17/4/95 

 ظِ رٍز دٍم 

 صبح  –ًَزاداى 
 
 عصر –زايؽگاُ 

 خاًن َّؼيار  اهيي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 

 راضيِ حيذري  
 صفَرا عظيوي 

 بعتاىالْام 
 خذيجِ ؼعباًي 

31/1/95-9/2/95 
 

22/3/95-31/3/95 

 صبح  –ًَزاداى 
 
 عصر  –زايؽگاُ 

 خاًن َّؼيار  اهيي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 

 زيٌب ؼيراًي  
 ًعيوِ هحوذ لاظوي 

 فريذُ اوبر آبادي 
 زّرا آلاجاًي 

14/2/95-23/2/95 
 ظِ رٍز دٍم 

 
22/3/95-31/3/95 

 ظِ رٍز اٍل 

 صبح  –ًَزاداى 
 
 صبح –زايؽگاُ 

 خاًن َّؼيار  اهيي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 هليحِ جْاًگيري   
 حَريا رخؽاى  

 هرجاى حاتوي زاد
 فرزاًِ احوذي  

4/12/94-22/12/94 
 چْارؼٌبِ ٍ پٌج ؼٌبِ 

 
25/3/95-3/4/95 

 ظِ رٍز اٍل 

 عصر –ًَزاداى 
 
 عصر –زايؽگاُ 

 خاًن َّؼيار  اهيي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 فرؼتِ ًظر پَر  
 ًرگط اظواعيلي ًٍذي 

 ظىيٌِ صالحي ًٍذي 
 هحذثِ رجبي 
 فاطوِ اهيري 

25/12/94-27/12/94 
17/1/95-26/1/95 

 چْارؼٌبِ ٍ پٌج ؼٌبِ 
 

25/3/95-3/4/95 
 ظِ رٍز دٍم 

 

 عصر –ًَزاداى 
 
 صبح  –زايؽگاُ 

 خاًن َّؼيار  اهيي 

 



 

 باسمٍ تعالي             

 مامايي  7بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 

 91بُمه يريدي:       

 ياحد  3/1    میسان ياحد :

 

 30/7 – 15: ي عصرصبح  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :

 

 مامايي  گريٌ : 

    سٍ شىبٍ ي چُارشىبٍ 

 در عرصه  کارآموزی 

 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 

 الِْ ثمفي ًيا   
 هحذثِ بالري  

 23/2/95-14/2/95 فاطوِ هحوَدي  
 زايؽگاُ 

 صبح ٍ عصر 

 گلذيط
 ؼاّيي ؼْر   

 خاًن ويواظي 
 خاًن حويذي 
 خاًن بْراهي 
 خاًن جَؼٌذُ

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 

 

 اورم پَر جن  
 عطيِ حك ؼٌاض  

 هرضيِ ؼاپيري
 ظويرا بىتاغ

22/11/95-29/11/95 
 زايؽگاُ 

 صبح ٍ عصر 

 گلذيط
 ؼاّيي ؼْر   

 خاًن ويواظي 
 خاًن حويذي 
 خاًن بْراهي 
 خاًن جَؼٌذُ

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 

 راضيِ حيذري  
 صفَرا عظيوي 

 عتاىبالْام 
 خذيجِ ؼعباًي 

4/12/95-13/12/95 
 زايؽگاُ 

 صبح ٍ عصر 

 گلذيط
 ؼاّيي ؼْر   

 خاًن ويواظي 
 خاًن حويذي 
 خاًن بْراهي 
 خاًن جَؼٌذُ

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 

 زيٌب ؼيراًي  
 ًعيوِ هحوذ لاظوي 

 فريذُ اوبر آبادي 
 زّرا آلاجاًي 

31/1/95-9/2/95 
 زايؽگاُ 

 صبح ٍ عصر 

 گلذيط
 ؼاّيي ؼْر   

 خاًن ويواظي 
 خاًن حويذي 
 خاًن بْراهي 
 خاًن جَؼٌذُ

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 هليحِ جْاًگيري   
 حَريا رخؽاى  

 هرجاى حاتوي زاد
 فرزاًِ احوذي  

17/1/95-26/1/95 
 زايؽگاُ 

 صبح ٍ عصر 

 گلذيط
 ؼاّيي ؼْر   

 خاًن ويواظي 
 خاًن حويذي 
 خاًن بْراهي 
 خاًن جَؼٌذُ

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 فرؼتِ ًظر پَر  
 ًرگط اظواعيلي ًٍذي 

 ظىيٌِ صالحي ًٍذي 
 هحذثِ رجبي 
 فاطوِ اهيري 

11/3/95-22/3/95 
 زايؽگاُ 

 صبح ٍ عصر 

 گلذيط
 ؼاّيي ؼْر   

 خاًن ويواظي 
 خاًن حويذي 
 خاًن بْراهي 
 خاًن جَؼٌذُ

 

 
 
 



 

 باسمٍ تعالي             

 مامايي  7بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 

 91بُمه يريدي:       

 ياحد  33/0    میسان ياحد :

 

 30/7 – 30/12صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :

 30/12 -30/17عصر : 

 مامايي  گريٌ : 

 سٍ ريز ايل َفتٍ    

 در عرصه  کارآموزی 

 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 

 الِْ ثمفي ًيا   
 هحذثِ بالري  

 23/1/95-21/1/95 فاطوِ هحوَدي  
 درهاًگاُ هاهايي 

 صبح 
 خاًن خذايي  زّراي هرضيِ 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 

 

 اورم پَر جن  
 عطيِ حك ؼٌاض  

 هرضيِ ؼاپيري
 ظويرا بىتاغ

4/2/95-6/2/95 
 درهاًگاُ هاهايي 

 صبح 
 خاًن خذايي  زّراي هرضيِ 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 

 راضيِ حيذري  
 صفَرا عظيوي 

 عتاىبالْام 
 خذيجِ ؼعباًي 

15/3/95-17/3/95 
 درهاًگاُ هاهايي 

 صبح 
 خاًن خذايي  زّراي هرضيِ 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 

 زيٌب ؼيراًي  
 ًعيوِ هحوذ لاظوي 

 فريذُ اوبر آبادي 
 زّرا آلاجاًي 

8/3/95-12/3/95 
 درهاًگاُ هاهايي 

 صبح 
 خاًن خذايي  زّراي هرضيِ 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 هليحِ جْاًگيري   
 حَريا رخؽاى  
 زادهرجاى حاتوي 
 فرزاًِ احوذي  

18/2/95-22/2/95 
 درهاًگاُ هاهايي 

 صبح 
 خاًن خذايي  زّراي هرضيِ 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 فرؼتِ ًظر پَر  
 ًرگط اظواعيلي ًٍذي 

 ظىيٌِ صالحي ًٍذي 
 هحذثِ رجبي 
 فاطوِ اهيري 

8/12/94-12/12/94 
 درهاًگاُ هاهايي 

 صبح 
 خاًن خذايي  زّراي هرضيِ 

 

 
 
 



 

 باسمٍ تعالي             

 مامايي  7بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 

 91بُمه يريدي:       

 ياحد   1   میسان ياحد :

 

 30/7 – 30/12صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :

 30/12 -30/17عصر : 

 مامايي  گريٌ : 

 شش ريز َفتٍ    

 در عرصه  کارآموزی 

 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 

 الِْ ثمفي ًيا   
 هحذثِ بالري  

 فاطوِ هحوَدي  

14/1/95-19/2/95 
 

24/1/95-26/1/95 

 صبح  –هاهايي 
 ؼػ رٍز 

 
 صبح  –بْذاؼت هادر ٍ وَدن 

 ظِ رٍز 

 درهاًگاُ 
 خذيجِ وبري

 خاًن خذايي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 

 

 اورم پَر جن  
 عطيِ حك ؼٌاض  

 هرضيِ ؼاپيري
 ظويرا بىتاغ

28/1/95-2/2/95 
 

7/2/95-9/2/95 

 صبح  –هاهايي 
 ؼػ رٍز 

 
 صبح  –بْذاؼت هادر ٍ وَدن 

 ظِ رٍز 

 درهاًگاُ 
 خذيجِ وبري

 خاًن خذايي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 

 راضيِ حيذري  
 صفَرا عظيوي 

 عتاىبالْام 
 خذيجِ ؼعباًي 

15/12/94-22/12/94 
 

8/3/95-12/3/95 

 صبح  –هاهايي 
 ؼػ رٍز 

 
 صبح  –بْذاؼت هادر ٍ وَدن 

 ظِ رٍز 

 درهاًگاُ 
 خذيجِ وبري

 خاًن خذايي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 

 زيٌب ؼيراًي  
 ًعيوِ هحوذ لاظوي 

 فريذُ اوبر آبادي 
 زّرا آلاجاًي 

28/2/95-13/3/95 
 ظِ رٍز دٍم ّفتِ 

 صبح  –هاهايي 
 ؼػ رٍز 

 
 صبح  –بْذاؼت هادر ٍ وَدن 

 ظِ رٍز 

 درهاًگاُ 
 خذيجِ وبري

 خاًن خذايي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 هليحِ جْاًگيري   
 حَريا رخؽاى  

 هرجاى حاتوي زاد
 فرزاًِ احوذي  

11/2/95-16/2/95 
 

21/2/95-23/2/95 

 صبح  –هاهايي 
 ؼػ رٍز 

 
 صبح  –بْذاؼت هادر ٍ وَدن 

 ظِ رٍز 

 درهاًگاُ 
 خذيجِ وبري

 خاًن خذايي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 فرؼتِ ًظر پَر  
 ًرگط اظواعيلي ًٍذي 

 ظىيٌِ صالحي ًٍذي 
 هحذثِ رجبي 
 فاطوِ اهيري 

1/12/94-6/12/94 
 

11/12/94-13/12/94 

 صبح  –هاهايي 
 ؼػ رٍز 

 
 صبح  –بْذاؼت هادر ٍ وَدن 

 ظِ رٍز 

 درهاًگاُ 
 خذيجِ وبري

 خاًن خذايي 

 

 
 



 

 باسمٍ تعالي             

 مامايي  7بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 

 91بُمه يريدي:       

 ياحد  1    میسان ياحد :

 

 30/7 – 30/12صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :

 30/12 -30/17عصر : 

 مامايي  گريٌ : 

 َفتٍ    َر ريز 

 در عرصه سونوگرافی  کارآموزی 

 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 

 الِْ ثمفي ًيا   
 هحذثِ بالري  

 دوتر هؽتالياى  راديَلَشي  –ظًََگرافي  6/2/95-28/1/95 فاطوِ هحوَدي  
 آلاي 

 دوتر هؽتالياى 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 

 

 اورم پَر جن  
 عطيِ حك ؼٌاض  

 هرضيِ ؼاپيري
 ظويرا بىتاغ

 دوتر هؽتالياى  راديَلَشي  –ظًََگرافي  11/2/95-22/2/95
 آلاي 

 دوتر هؽتالياى 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 

 راضيِ حيذري  
 صفَرا عظيوي 

 عتاىبالْام 
 خذيجِ ؼعباًي 

21/2/95-6/3/95 
 ظِ رٍز دٍم ّفتِ 

 دوتر هؽتالياى  راديَلَشي  –ظًََگرافي 
 آلاي 

 دوتر هؽتالياى 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 

 زيٌب ؼيراًي  
 ًعيوِ هحوذ لاظوي 

 فريذُ اوبر آبادي 
 زّرا آلاجاًي 

 دوتر هؽتالياى  راديَلَشي  –ظًََگرافي  14/1/95-23/1/95
 آلاي 

 دوتر هؽتالياى 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 هليحِ جْاًگيري   
 حَريا رخؽاى  

 هرجاى حاتوي زاد
 فرزاًِ احوذي  

 دوتر هؽتالياى  راديَلَشي  –ظًََگرافي  11/3/95-22/3/95
 آلاي 

 دوتر هؽتالياى 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 فرؼتِ ًظر پَر  
 ًرگط اظواعيلي ًٍذي 

 ظىيٌِ صالحي ًٍذي 
 هحذثِ رجبي 
 فاطوِ اهيري 

25/2/95-12/3/95 
 ظِ رٍز اٍل 

 دوتر هؽتالياى  راديَلَشي  –ظًََگرافي 
 آلاي 

 دوتر هؽتالياى 

 

 

 

 



 باسمٍ تعالي             

 مامايي  7بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 

 91بُمه يريدي:       

 ياحد  2زايشگاٌ  میسان ياحد :

 ياحد  5/0وًزادان                   

 30/7 – 30/12صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :

 30/12 -30/17عصر : 

 مامايي  گريٌ : 

 َفتٍ    ايلسٍ ريز  

 در عرصه  کارآموزی 

 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 

 الِْ ثمفي ًيا   
 هحذثِ بالري  

 فاطوِ هحوَدي  

 عصر  –زايؽگاُ  8/3/95-17/3/95

 غرضي 

 خاًن هَظَي 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
  خاًن ترواى

 صبح  –زايؽگاُ  29/3/95-7/4/95

 صبح ٍ عصر  –زايؽگاُ  12/4/95-14/4/95

 صبح  –ًَزاداى  11/2/95-16/2/95

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 

 

 اورم پَر جن  
 عطيِ حك ؼٌاض  

 هرضيِ ؼاپيري
 ظويرا بىتاغ

 صبح  –زايؽگاُ  8/3/95-17/3/95

 غرضي 

 خاًن هَظَي 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

 عصر  –زايؽگاُ  29/3/95-7/4/95

 صبح ٍ عصر  –زايؽگاُ  11/5/95—9/5/95

 صبح  –ًَزاداى  25/2/95-27/2/95
 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 

 راضيِ حيذري  
 صفَرا عظيوي 

 عتاىبالْام 
 خذيجِ ؼعباًي 

 عصر  –زايؽگاُ  11/2/95-22/2/95

 غرضي 

 خاًن هَظَي 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

 صبح  –زايؽگاُ  25/2/95-3/3/95

 صبح ٍ عصر  –زايؽگاُ  19/4/95-21/4/95

 صبح  –ًَزاداى  28/1/95-32/1/95

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 

 زيٌب ؼيراًي  
 ًعيوِ هحوذ لاظوي 

 فريذُ اوبر آبادي 
 زّرا آلاجاًي 

 صبح –زايؽگاُ  11/2/95-22/2/95

 غرضي 

 خاًن هَظَي 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

 عصر –زايؽگاُ  25/2/95-3/3/95

 صبح ٍ عصر  –زايؽگاُ  26/4/95-28/4/95

 صبح  –ًَزاداى  4/2/95-6/2/95
 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 هليحِ جْاًگيري   
 حَريا رخؽاى  

 هرجاى حاتوي زاد
 فرزاًِ احوذي  

14/1/95-23/1/95 
 صبح  –زايؽگاُ 
 

 غرضي 

 خاًن هَظَي 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

 عصر –زايؽگاُ  28/1/95-6/2/95

 صبح ٍ عصر  –زايؽگاُ  2/5/95-4/5/95

1/12/94-17/12/94 
 صبح –ًَزاداى 

 ؼٌبِ ّا ٍ يه ؼٌبِ ّا
 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 فرؼتِ ًظر پَر  
 ًرگط اظواعيلي ًٍذي 

 ظىيٌِ صالحي ًٍذي 
 هحذثِ رجبي 
 فاطوِ اهيري 

 عصر  –زايؽگاُ  14/1/95-23/1/95

 غرضي 

 خاًن هَظَي 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

 صبح  –زايؽگاُ  28/1/95-6/2/95
 صبح ٍ عصر  –زايؽگاُ  22/3/95-24/3/95

 ًَزاداى صبح ٍعصر  22/12/94-24/12/94

 



 

 باسمٍ تعالي             

 مامايي  7بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 

 91بُمه يريدي:       

 ياحد      میسان ياحد :

 

 9 - 12صبح :    ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :

 4 - 7عصر :    

 مامايي  گريٌ : 

 عصر     –صبح ي   ديشىبٍ  –يکشىبٍ  

 در عرصه  کارآموزی 

 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 

 الِْ ثمفي ًيا   
 هحذثِ بالري  

 فيسيَتراپي اهيذ  فيسيَ تراپي  22/2/95-19/2/95 فاطوِ هحوَدي  
 خاًن 

 دوتر هؽىاتي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 

 

 اورم پَر جن  
 عطيِ حك ؼٌاض  

 هرضيِ ؼاپيري
 ظويرا بىتاغ

 فيسيَتراپي اهيذ  فيسيَ تراپي  22/1/95-23/1/95
 خاًن 

 دوتر هؽىاتي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 

 راضيِ حيذري  
 صفَرا عظيوي 

 عتاىبالْام 
 خذيجِ ؼعباًي 

 فيسيَتراپي اهيذ  فيسيَ تراپي  5/2/95-6/2/95
 خاًن 

 دوتر هؽىاتي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ـ ؼيفتًام بخػ  تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 

 زيٌب ؼيراًي  
 ًعيوِ هحوذ لاظوي 

 فريذُ اوبر آبادي 
 زّرا آلاجاًي 

 فيسيَتراپي اهيذ  فيسيَ تراپي  29/1/95-32/1/95
 خاًن 

 دوتر هؽىاتي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 هليحِ جْاًگيري   
 حَريا رخؽاى  

 هرجاى حاتوي زاد
 فرزاًِ احوذي  

 فيسيَتراپي اهيذ  فيسيَ تراپي  26/2/95-27/2/95
 خاًن 

 دوتر هؽىاتي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 فرؼتِ ًظر پَر  
 ًرگط اظواعيلي ًٍذي 

 ظىيٌِ صالحي ًٍذي 
 هحذثِ رجبي 
 فاطوِ اهيري 

 فيسيَتراپي اهيذ  فيسيَ تراپي  12/2/95-13/2/95
 خاًن 

 دوتر هؽىاتي 

 

 
 
 



 
 

 باسمٍ تعالي             

 مامايي  7بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 

 91بُمه يريدي:       

 ياحد  66/0    میسان ياحد :

 

 30/7 – 30/12صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :

 30/12 -30/17عصر : 

 مامايي  گريٌ : 

     َر ريز َفتٍ  

 در عرصه  کارآموزی 

 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 

 الِْ ثمفي ًيا   
 هحذثِ بالري  

 خاًن زوايي  وليٌيه خاًَادُ  صبح  –اتاق عول  6/12/94-27/11/94 فاطوِ هحوَدي  

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 

 

 اورم پَر جن  
 عطيِ حك ؼٌاض  

 هرضيِ ؼاپيري
 ظويرا بىتاغ

 زواييخاًن  وليٌيه خاًَادُ  صبح  –اتاق عول  8/12/94-17/12/94

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 

 راضيِ حيذري  
 صفَرا عظيوي 

 عتاىبالْام 
 خذيجِ ؼعباًي 

11/3/95-22/3/95  
 

 صبح  –اتاق عول 
 ظِ رٍز دٍم 

 خاًن زوايي وليٌيه خاًَادُ 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى بخػ ـ ؼيفتًام  تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 

 زيٌب ؼيراًي  
 ًعيوِ هحوذ لاظوي 

 فريذُ اوبر آبادي 
 زّرا آلاجاًي 

1/4/95-17/4/95 
 صبح  –اتاق عول 

 ظِ رٍز دٍم
 خاًن زوايي وليٌيه خاًَادُ 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 هليحِ جْاًگيري   
 حَريا رخؽاى  

 هرجاى حاتوي زاد
 فرزاًِ احوذي  

29/3/95-14/4/95 
 صبح  –اتاق عول 

 ظِ رٍز اٍل
 خاًن زوايي وليٌيه خاًَادُ 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 فرؼتِ ًظر پَر  
 ًرگط اظواعيلي ًٍذي 

 ظىيٌِ صالحي ًٍذي 
 هحذثِ رجبي 
 فاطوِ اهيري 

21/2/95-6/3/95 
 صبح  –اتاق عول 

 ظِ رٍز دٍم
 خاًن زوايي وليٌيه خاًَادُ 

 

 
 



 
 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايی   8برنامه كارآموزي دانشجويان ترم  

 
   91يريدي: مُر      

 
 66/0 میسان ياحد :  

 30/7 – 30/12صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 30/12 -30/17عصر : 

 مامايي  گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ    

 در عرصه کارآموزی 
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 

 هحبَبِ گراهي  
 فرزاًِ ابارري 
 هْذيِ وٌْگي 
 فاطوِ لصابي 
 ظواًِ خٌذاى 

 خاًن پْلَاًي  اهيي  صبح  –درهاًگاُ زًاى  18/12/94-27/12/94

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 پريعا اظتىي 
 فاطوِ زارعتي 

 ًرگط لؽگر ًصاد 
 ظويِ احوذي
 زيٌب صابري

 خاًن پْلَاًي  اهيي  صبح  –درهاًگاُ زًاى  22/11/94-29/11/94

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 ظحرهحوذي  
 ظارا اظذي 
 زّرا وريوي 
 ّاجرحعيٌي

 خاًن پْلَاًي  اهيي  صبح  –درهاًگاُ زًاى  17/1/95-26/1/95

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 

 ظحر ووراًي  
 غسل حيذري ًجات 

 ؼيوا اديبي 
 هٌْاز وريوي 

 هحبَبِ واظوي 

 خاًن پْلَاًي  اهيي  صبح  –درهاًگاُ زًاى  4/12/94-13/12/94

 رديف گرٍُ
 

 اظتاد هربَطِ بيوارظتاىًام  ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 آرزٍ بحراًي  
 ظواًِ ظاّري 
 ظاراآلا بابايي 

 ًگار رحيوي 
 ًفيعِ هلىَتي خَاُ

 خاًن پْلَاًي  اهيي  صبح  –درهاًگاُ زًاى  31/1/95-9/2/95

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 

 باّرُ احوذي 
 هرين زًيلي 

 فاطوِ ععگري زادُ 
 ظويرا دّماًي

 خاًن پْلَاًي  اهيي  صبح  –درهاًگاُ زًاى  11/3/95-22/3/95

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 صذيمِ خذاهي  
 پريعا هحوَدي 
 هعصَهِ خليلي 

 ًرگط ؼٌبِ 
 هْؽيذ هجبَري

 خاًن پْلَاًي  اهيي  صبح  –درهاًگاُ زًاى  14/2/95-23/2/95

 رديف گرٍُ
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 ًرگط فاًي  
 هٌيصُ طاّري 

 فاطوِ هير واظوي 
 وبري ظبحاًي 

 فاطوِ زاّذ تْراًي 

 خاًن پْلَاًي  اهيي  صبح  –درهاًگاُ زًاى  28/2/95-6/3/95



 
 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايی   8برنامه كارآموزي دانشجويان ترم  

 
   91يريدي: مُر      

 
 66/0میسان ياحد :  

 30/7 – 30/12صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 30/12 -30/17عصر : 

 مامايي  گريٌ : 

 َفتٍ    شش ريز 

 در عرصه کارآموزی 
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 

 هحبَبِ گراهي  
 فرزاًِ ابارري 
 هْذيِ وٌْگي 
 فاطوِ لصابي 
 ظواًِ خٌذاى 

21/2/95-32/2/95 
 عصر  -زايؽگاُ  

 ظِ رٍز دٍم 
 خاًن عابذي  السّرا 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 پريعا اظتىي 
 فاطوِ زارعتي 

 ًرگط لؽگر ًصاد 
 ظويِ احوذي
 زيٌب صابري

4/3/95-13/3/95 
 عصر  -زايؽگاُ  

 ظِ رٍز دٍم
 خاًن عابذي السّرا

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ؼيفتًام بخػ ـ  تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 ظحرهحوذي  
 ظارا اظذي 
 زّرا وريوي 
 ّاجرحعيٌي

1/3/95-12/3/95 
 عصر  -زايؽگاُ  

 ظِ رٍز اٍل 
 خاًن عابذي السّرا

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 

 ظحر ووراًي  
 غسل حيذري ًجات 

 ؼيوا اديبي 
 هٌْاز وريوي 

 هحبَبِ واظوي 

15/3/95-22/3/95 
 عصر  -زايؽگاُ  

 ّر رٍز 
 خاًن عابذي السّرا

 رديف گرٍُ
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 آرزٍ بحراًي  
 ظواًِ ظاّري 
 ظاراآلا بابايي 

 ًگار رحيوي 
 هلىَتي خَاًُفيعِ 

23/5/95-1/6/95 
 صبح -زايؽگاُ  

 ظِ رٍز اٍل 
 خاًن عابذي السّرا

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 

 باّرُ احوذي 
 هرين زًيلي 

 فاطوِ ععگري زادُ 
 ظويرا دّماًي

26/5/95-4/6/95 
 صبح   -زايؽگاُ  

 ظِ رٍز دٍم
 خاًن عابذي السّرا

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 صذيمِ خذاهي  
 پريعا هحوَدي 
 هعصَهِ خليلي 

 ًرگط ؼٌبِ 
 هْؽيذ هجبَري

23/5/95-1/6/95 
 عصر  -زايؽگاُ  

 ظِ رٍزاٍل 
 خاًن عابذي السّرا

 رديف گرٍُ
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت وارآهَزيتاريخ 

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 ًرگط فاًي  
 هٌيصُ طاّري 

 فاطوِ هير واظوي 
 وبري ظبحاًي 

 فاطوِ زاّذ تْراًي 

18/2/95-27/3/95 
 عصر  -زايؽگاُ  

 ظِ رٍز اٍل 
 خاًن عابذي السّرا



 
 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايی   8برنامه كارآموزي دانشجويان ترم  

 
   91يريدي: مُر      

 
 میسان ياحد :  

 مامايي  گريٌ :  صبح 30/7تا  30/19شب :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :

   سٍ شىبٍ ي پىج شىبٍ )شب (

 در عرصه کارآموزی 
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ؼيفتًام بخػ ـ  تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 

 هحبَبِ گراهي  
 فرزاًِ ابارري 
 هْذيِ وٌْگي 
 فاطوِ لصابي 
 ظواًِ خٌذاى 

4/12/94 
6/12/94 

11/3/94 

 ؼب  -زايؽگاُ 
 ؼْيذ 

 هٌتظري ًجف آباد 

 خاًن عابذي 
 صبَري خاًن 

 اظتاد هربَطِ بيوارظتاىًام  ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 پريعا اظتىي 
 فاطوِ زارعتي 

 ًرگط لؽگر ًصاد 
 ظويِ احوذي
 زيٌب صابري

11/12/94 
12/12/94 
1/4/95 

 ؼب  -زايؽگاُ 
 ؼْيذ 

 هٌتظري ًجف آباد 

 خاًن عابذي 
 خاًن صبَري

 هربَطِاظتاد  ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 ظحرهحوذي  
 ظارا اظذي 
 زّرا وريوي 
 ّاجرحعيٌي

7/2/95 
9/2/95 

23/2/95 

 ؼب  -زايؽگاُ 
 ؼْيذ 

 هٌتظري ًجف آباد 

 خاًن عابذي 
 خاًن صبَري

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 

 ظحر ووراًي  
 غسل حيذري ًجات 

 ؼيوا اديبي 
 هٌْاز وريوي 

 هحبَبِ واظوي 

17/1/95 
19/1/95 
3/4/95 

 ؼب  -زايؽگاُ 
 ؼْيذ 

 هٌتظري ًجف آباد 

 خاًن عابذي 
 خاًن صبَري

 رديف گرٍُ
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 آرزٍ بحراًي  
 ظواًِ ظاّري 
 ظاراآلا بابايي 

 ًگار رحيوي 
 ًفيعِ هلىَتي خَاُ

24/1/95 
26/1/95 
25/3/95 

 ؼب  -زايؽگاُ 
 ؼْيذ 

 هٌتظري ًجف آباد 

 خاًن عابذي 
 خاًن صبَري

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 

 باّرُ احوذي 
 هرين زًيلي 

 فاطوِ ععگري زادُ 
 ظويرا دّماًي

31/1/95 
2/2/95 

27/3/95 

 ؼب  -زايؽگاُ 
 ؼْيذ 

 هٌتظري ًجف آباد 

 خاًن عابذي 
 خاًن صبَري

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 صذيمِ خذاهي  
 پريعا هحوَدي 
 هعصَهِ خليلي 

 ًرگط ؼٌبِ 
 هْؽيذ هجبَري

28/2/95 
32/2/95 
6/3/95 

 ؼب  -زايؽگاُ 
 ؼْيذ 

 هٌتظري ًجف آباد 

 خاًن عابذي 
 خاًن صبَري

 رديف گرٍُ
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 ًرگط فاًي  
 هٌيصُ طاّري 

 فاطوِ هير واظوي 
 وبري ظبحاًي 

 فاطوِ زاّذ تْراًي 

14/2/95 
16/82/95 

21/2/95 

 ؼب  -زايؽگاُ 
 ؼْيذ 

 هٌتظري ًجف آباد 

 خاًن عابذي 
 خاًن صبَري



 
 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايی   8برنامه كارآموزي دانشجويان ترم  

 
   91يريدي: مُر      

 
  6/2زايشگاٌ میسان ياحد :  

 ياحد 1مديريت :      
 ياحد  1داخلي جراحي مامايي : 

 30/7 – 30/12صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 30/12 -30/17عصر : 

 مامايي  گريٌ : 

  

 در عرصه کارآموزی 
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 

 هحبَبِ گراهي  
 فرزاًِ ابارري 
 هْذيِ وٌْگي 
 فاطوِ لصابي 
 ظواًِ خٌذاى 

24/11/94-29/11/94 
 هختلف ) هذيريت( 

 ّر رٍز  -14صبح تا ظاعت  

 غرضي 

 خاًن هرتضَي 

14/2/95-16/2/95 
4/3/95-6/3/95 

 صبح ٍ عصر  –زايؽگاُ 
 خاًن هَظَي   ظِ رٍز دٍم

 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

17/1/95-26/1/95 
31/1/95-9/2/95 

 صبح  –زايؽگاُ 
 عصر  –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز دٍم 

25/3/95-27/3/95 
 صبح –هاهايي 

 ظِ رٍز اٍل 

 صبح -داخلي ٍ جراحي   8/3/95-17/3/95
 ظِ رٍز اٍل 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى بخػ ـ ؼيفتًام  تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 پريعا اظتىي 
 فاطوِ زارعتي 

 ًرگط لؽگر ًصاد 
 ظويِ احوذي
 زيٌب صابري

1/12/94-6/12/94 
 هختلف ) هذيريت(  

 ّر رٍز  -14صبح تا ظاعت 

 غرضي 

 خاًن هرتضَي 

15/12/94-24/12/94 
 صبح ٍ عصر  –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز اٍل 
 خاًن هَظَي 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

17/1/95-26/1/95 
 عصر  –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز دٍم 

31/1/95-9/2/95 
 صبح –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز دٍم 

 -جراحي   -داخلي –هاهايي  1/3/95-17/3/95
 ظِ رٍز اٍل  -صبح 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 ظحرهحوذي  
 ظارا اظذي 
 زّرا وريوي 
 ّاجرحعيٌي

2/5/95-7/5/95 
 هختلف ) هذيريت(  

 ّر رٍز  -14صبح تا ظاعت 

 غرضي 

 خاًن هرتضَي 

8/4/95-17/4/95 
 صبح  –زايؽگاُ 

 خاًن هَظَي  ظِ رٍز دٍم 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

22/4/95-31/4/95 
 عصر  –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز دٍم 

2/6/95-11/6/95 
 زايؽگاُ صبح ٍ عصر 

 ظِ رٍز دٍم 
 صبح  –هاهايي  25/3/95-27/3/95

 صبح -داخلي ٍ جراحي   8/3/95-17/3/95

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 

 ظحر ووراًي  
 غسل حيذري ًجات 

 ؼيوا اديبي 
 هٌْاز وريوي 

 هحبَبِ واظوي

16/5/95-21/5/95 
 هختلف ) هذيريت( 

 ّر رٍز  - 14صبح تا ظاعت  

 غرضي 

 خاًن هرتضَي 

8/4/95-17/4/95 
 عصر –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز دٍم 
 خاًن هَظَي 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

22/4/95-31/4/95 
 صبح  –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز دٍم 

2/5/95-11/5/95 
 صبح ٍ عصر  –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز اٍل 

11/3/95-13/3/95 
 صبح –هاهايي 

 ظِ رٍز دٍم 

22/3/95-31/3/95 
 صبح -داخلي جراحي  

 ظِ رٍز اٍل  

 



 

 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايی   8برنامه كارآموزي دانشجويان ترم  

 
   91يريدي: مُر      

 
  6/2زايشگاٌ میسان ياحد :  

 ياحد 1مديريت :      
 ياحد 1داخلي جراحي مامايي : 

 30/7 – 30/12صبح :  ساعت كارآمًزي :        كارآمًزي :ريزَاي 
 30/12 -30/17عصر : 

 مامايي  گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ    

 در عرصه کارآموزی 
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 آرزٍ بحراًي  
 ظواًِ ظاّري 
 ظاراآلا بابايي 

 ًگار رحيوي 
 ًفيعِ هلىَتي خَاُ

19/4/95-24/4/95 
 هختلف ) هذيريت( 

 ّر رٍز  -14صبح تا ظاعت  

 غرضي 

 خاًن هرتضَي 

21/2/95-32/2/95 
 صبح  –زايؽگاُ 

 دٍمظِ رٍز 
 خاًن هَظَي 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

16/6/95-18/6/95 
 صبح ٍ عصر  –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز اٍل

5/7/95-14/7/95 
 زايؽگاُ صبح ٍ عصر  

 ظِ رٍز  دٍم 

 صبح –هاهايي  11/3/95-13/3/95
 ظِ رٍز دٍم 

 صبح -داخلي جراحي   5/4/95-14/4/95
 ظِ رٍز اٍل

 اظتاد هربَطِ بيوارظتاى ًام ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 

 باّرُ احوذي 
 هرين زًيلي 

 فاطوِ ععگري زادُ 
 ظويرا دّماًي

26/4/95-31/4/95 
 هختلف ) هذيريت(  

 ّر رٍز  -14صبح تا ظاعت 

 غرضي 

 خاًن هرتضَي 

21/2/95-32/2/95 
 عصر –زايؽگاُ 

 خاًن هَظَي   ظِ رٍز دٍم 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

16/6/95-18/6/95 
  ٍ عصرصبح   –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز دٍم 

16/5/95-25/5/95 
 ٍ عصر  صبح –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز اٍل 

1/3/95-3/3/95 
 صبح  –هاهايي 

 ظِ رٍز اٍل 
5/4/95-14/4/95 

  -داخلي ٍ جراحي  
 اٍل ظِ رٍز -صبح 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 صذيمِ خذاهي  
 پريعا هحوَدي 
 هعصَهِ خليلي 

 ًرگط ؼٌبِ 
 هْؽيذ هجبَري

9/5/95-14/5/95 
 هختلف ) هذيريت( 

 ّر رٍز  -14صبح تا ظاعت  

 غرضي 

 خاًن هرتضَي 

11/3/95-22/3/95 
 صبح  –زايؽگاُ 

 خاًن هَظَي  ظِ رٍز دٍم 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

25/3/95-3/4/95 
 عصر  –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز دٍم 

19/5/95-28/5/95 
 زايؽگاُ صبح ٍ عصر 

  ظِ رٍز دٍم 

8/3/95-12/3/95 
 صبح –هاهايي 

 ظِ رٍز اٍل 
8/4/95-17/4/95 

 صبح -داخلي جراحي  
 ظِ رٍز دٍم 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي  رديف گرٍُ

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 ًرگط فاًي  
 هٌيصُ طاّري 

 فاطوِ هير واظوي 
 وبري ظبحاًي 

 فاطوِ زاّذ تْراًي 

23/5/95-28/5/95 
 هختلف ) هذيريت(  

 ّر رٍز  -14صبح تا ظاعت 

 غرضي 

 خاًن هرتضَي 

11/3/95-22/3/95 
 عصر –زايؽگاُ 

 خاًن هَظَي  ظِ رٍز  دٍم 
 خاًن طاليي 
 خاًن وريوي 
 خاًن خذايي 

 خاًن وريوياى 
 خاًن رباًي 
 خاًن ترواى 

25/3/95-3/4/95 
 صبح  –زايؽگاُ 

 ظِ رٍز دٍم 

32/5/95-8/6/95 
 زايؽگاُ صبح ٍعصر 

  ظِ رٍز اٍل 

8/3/95-12/3/95 
 صبح  –هاهايي 

 ظِ رٍز اٍل 
8/4/95-17/4/95 

 صبح  -داخلي ٍ جراحي  
 ظِ رٍز دٍم 

 
 



 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايی   8برنامه كارآموزي دانشجويان ترم  

 
   91يريدي: مُر      

 
 ياحد 1 میسان ياحد :  

    8 -12صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 عصر : 

 مامايي  گريٌ :   

 َفتٍ   َر ريز 

 در عرصه کارآموزی 
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 

 هحبَبِ گراهي  
 فرزاًِ ابارري 
 هْذيِ وٌْگي 
 فاطوِ لصابي 
 ظواًِ خٌذاى 

8/4/95-17/4/95 
 بْذاؼت هادر ٍ وَدن –هاهايي 

 صبح 

 درهاًگاُ
 خذيجِ وبري  

 خاًن خذايي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 پريعا اظتىي 
 فاطوِ زارعتي 

 ًرگط لؽگر ًصاد 
 احوذيظويِ 

 زيٌب صابري

22/3/95-31/3/95 
 بْذاؼت هادر ٍ وَدن –هاهايي 

 صبح 

 درهاًگاُ
 خذيجِ وبري  

 خاًن خذايي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 

 ظحرهحوذي  
 ظارا اظذي 
 زّرا وريوي 
 ّاجرحعيٌي

9/5/95-14/5/95 
19/5/95-21/5/95 

 بْذاؼت هادر ٍ وَدن –هاهايي 
 صبح 

 درهاًگاُ
 خذيجِ وبري  

 خاًن خذايي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 

 ظحر ووراًي  
 غسل حيذري ًجات 

 ؼيوا اديبي 
 هٌْاز وريوي 

 هحبَبِ واظوي 

9/6/95-18/6/95 
 بْذاؼت هادر ٍ وَدن –هاهايي 

 صبح 

 درهاًگاُ
 خذيجِ وبري  

 خاًن خذايي 

 رديف گرٍُ
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 آرزٍ بحراًي  
 ظواًِ ظاّري 
 ظاراآلا بابايي 

 ًگار رحيوي 
 ًفيعِ هلىَتي خَاُ

16/5/95-18/5/95 
 

26/5/95-4/6/95  
 ظِ رٍز دٍم 

 بْذاؼت هادر ٍ وَدن –هاهايي 
 صبح 

 درهاًگاُ
 خذيجِ وبري  

 خاًن خذايي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 

 باّرُ احوذي 
 هرين زًيلي 

 فاطوِ ععگري زادُ 
 ظويرا دّماًي

32/5/95-15/6/95  
 ظِ رٍز اٍل 

 بْذاؼت هادر ٍ وَدن –هاهايي 
 صبح 

 درهاًگاُ
 خذيجِ وبري  

 خاًن خذايي 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي اظاهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 صذيمِ خذاهي  
 پريعا هحوَدي 
 هعصَهِ خليلي 

 ًرگط ؼٌبِ 
 هْؽيذ هجبَري

19/4/95-28/4/95 
 بْذاؼت هادر ٍ وَدن –هاهايي 

 صبح 

 درهاًگاُ
 خذيجِ وبري  

 خاًن خذايي 

 رديف گرٍُ
 

 اظتاد هربَطِ ًام بيوارظتاى ًام بخػ ـ ؼيفت تاريخ وارآهَزي

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 ًرگط فاًي  
 هٌيصُ طاّري 

 فاطوِ هير واظوي 
 وبري ظبحاًي 

 فاطوِ زاّذ تْراًي 

29/4/95-7/5/95 
 بْذاؼت هادر ٍ وَدن –هاهايي 

 صبح 

 درهاًگاُ
 خذيجِ وبري  

 خاًن خذايي 

 


