
 
 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 2بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 49يريدي: مُر      

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 چُارشىبٍ ي پىجشىبٍ   

 اصول و فنون پرستاری مامایی کارآموزی 

 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 پرستو رادههر 
 زهرا رجبی هقذم 

 نیلوفر کارگر 
 زهرا جوزتی کار 

 سحر هال ابوطالبی 
 شیوا ایرج

 سلیوه زارعی 
 ههسا کاووسی نژاد 

5/21/49-12/21/49 
 

21/2/45-24/2/45 

 امیه  صبح  –ن جراحی زوا
 خاوم 

 فائسٌ طغیاوی 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 فاطوه حیذری 
 فاطوه کیانی 
 الهه هنصوری

 زهره احوذی 
 ریحانه اهینی 

 زهرا نوروزی 
 هلیکا کاهیابی 
 فائسه هحبی 

11/1/45-02/1/49 
 

5/0/49-20/0/49 

 صبح  –جراحی زوان 
 

 عصر  –جراحی زوان 

 امیه 
 خاوم 

 فائسٌ طغیاوی 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

 ههسا فروتن 
 نگین طغیانی 

 فاطوه هوسوی 
 هژده آزادی 

 فاطوه خذابخشی 
 فاطوه جوشیذی 

 هرین هنصوری 
 

11/1/49-02/1/49 
 

5/0/49-20/0/45 

 عصر  –جراحی زوان 
 

 صبح  –جراحی زوان 

 امیه 
 خاوم 

 فائسٌ طغیاوی 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

 زهرا بیات 
 زهرا رضایی 
 عاطفه شوس

 نیلوفر شریعتی 
 زهرا حسینی 

 ی زهرا ربان
 الناز رفیعی 

 امیه  صبح  –جراحی زوان  15/2/45-21/1/45
 خاوم 

 فائسٌ طغیاوی 

 
 

 



 

 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 9بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 40يريدي: مُر      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    ريٌ : گ

 سٍ ريز ديم َفتٍ 

 1کارآموزی بارداری طبیعی 
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 

   عطيِ هَرٍيي
 زّرا رضَاًي  

 زادُ رضَاى ضجاعي 
 هْسا هعراج  

 عسگريِ  صثح  –زايطگاُ  4/3/95-13/3/95

  خاًن خذايي
 خاًن كريوياى
 خاًن كريوي 
  خاًن تركاى

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 فاطوِ علي عسگري 
 فرًاز حسي ضاّي 

 ضيَا ضفيع 
 هائذُ پَر سجاد

 تٌْاز رهضاًي 

 عسگريِ  صثح  –زايطگاُ  4/12/94-13/12/94

 خاًن خذايي 
 كريوياىخاًن 

 خاًن كريوي 
  خاًن تركاى

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 
5 

 زّرا جاًثاري 
 هْال جاًثاري 

 ريحاًِ صادلياى 
 زّرا ًصيري 

   زّرا سليواًي 

 عسگريِ  صثح  –زايطگاُ  7/2/95-16/2/95

 خاًن خذايي 
 خاًن كريوياى

 ًن كريوي خا
  خاًن تركاى

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 

 ضمايك جثاري 
 ًجوِ آزاد

 سواًِ ضْرياري 
 الٌاز اضرف پَر  
 ريحاًِ گَدرزي

 عسگريِ  صثح  –زايطگاُ  22/4/95-31/4/95

 خاًن خذايي 
 خاًن كريوياى
 خاًن كريوي 

  ًن تركاىخا

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 تٌفطِ تالري 
 فاطوِ كياًي 

 هْساد ضفيعي 
 اسوا فٌايي   

 هحذثِ يسداًي

18/12/94-22/12/94 
17/1/95-19/1/95 

 عسگريِ  صثح  –زايطگاُ 

 خاًن خذايي 
 خاًن كريوياى
 خاًن كريوي 
  خاًن تركاى

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 سارا حجتي 
 ًذا جَادي 

 فائسُ كلَضاًي 
 هْطاد هسرٍعي 

 هٌصَرُ هحوذ حسٌي  

 عسگريِ  صثح  –زايطگاُ  24/1/95-2/2/95

 خاًن خذايي 
 خاًن كريوياى
 خاًن كريوي 
  خاًن تركاى

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 سويرا تْراهي 
 عارفِ كاظوي 

 ًسيريي سثحاًي 
 هٌَْش فرح آتادي 

 ّستي پيواى پَر

 عسگريِ  صثح  –زايطگاُ  5/5/95-14/5/95

 خاًن خذايي 
 خاًن كريوياى
 خاًن كريوي 
  خاًن تركاى

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي يفرد گرٍُ

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 ًيرُ زارعي 
 ّوا ارضص 
 الٌاز فتاحي 

 هحذثِ رضايي 
 هرين اصغرياى

 عسگريِ  صثح  –زايطگاُ  19/5/95-28/5/95

 خاًن خذايي 
 خاًن كريوياى
 خاًن كريوي 
  خاًن تركاى

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت َزيتاريخ كارآه اساهي رديف گرٍُ

9 

1 
2 
3 
4 
5 

 ًرگس هحسٌي 
 زيٌة عادلي 

 ضيوا ًْاًٍذي 
 

 عسگريِ  صثح  –زايطگاُ  21/2/95-32/2/95

 خاًن خذايي 
 خاًن كريوياى
 خاًن كريوي 
  خاًن تركاى



 

 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 اييمام 9بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 40يريدي: مُر      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ 

 1کارآموزی بارداری طبیعی 
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 

   عطيِ هَرٍيي
 زّرا رضَاًي  

 زادُ رضَاى ضجاعي 
 هْسا هعراج  

 درهاًگاُ ضْيذ اٍل  درهاًگاُ هاهايي  21/2/95-23/2/95
 خاًن 

 آرزٍ رضايي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 فاطوِ علي عسگري 
 فرًاز حسي ضاّي 

 يع ضيَا ضف
 هائذُ پَر سجاد

 تٌْاز رهضاًي 

 درهاًگاُ ضْيذ اٍل  درهاًگاُ هاهايي  4/3/95-6/3/95
 خاًن 

 آرزٍ رضايي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 
5 

 زّرا جاًثاري 
 هْال جاًثاري 

 ريحاًِ صادلياى 
 زّرا ًصيري 

    زّرا سليواًي

 درهاًگاُ ضْيذ اٍل  درهاًگاُ هاهايي  22/4/95-24/4/95
 خاًن 

 آرزٍ رضايي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 

 ضمايك جثاري 
 ًجوِ آزاد

 سواًِ ضْرياري 
 الٌاز اضرف پَر  
 ريحاًِ گَدرزي

 درهاًگاُ ضْيذ اٍل  اهايي درهاًگاُ ه 26/4/95-28/4/95
 خاًن 

 آرزٍ رضايي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 تٌفطِ تالري 
 فاطوِ كياًي 

 هْساد ضفيعي 
 اسوا فٌايي   

 هحذثِ يسداًي

 درهاًگاُ ضْيذ اٍل  درهاًگاُ هاهايي  28/2/95-32/2/95
 خاًن 

 زٍ رضايي آر

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 سارا حجتي 
 ًذا جَادي 

 فائسُ كلَضاًي 
 هْطاد هسرٍعي 

 هٌصَرُ هحوذ حسٌي  

 درهاًگاُ ضْيذ اٍل  درهاًگاُ هاهايي  19/4/95-21/4/95
 خاًن 

 آرزٍ رضايي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت ريخ كارآهَزيتا اساهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 سويرا تْراهي 
 عارفِ كاظوي 

 ًسيريي سثحاًي 
 هٌَْش فرح آتادي 

 ّستي پيواى پَر

 درهاًگاُ ضْيذ اٍل  درهاًگاُ هاهايي  11/3/95-13/3/95
 خاًن 

 آرزٍ رضايي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى فتًام تخص ـ ضي تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 ًيرُ زارعي 
 ّوا ارضص 
 الٌاز فتاحي 

 هحذثِ رضايي 
 هرين اصغرياى

 درهاًگاُ ضْيذ اٍل  درهاًگاُ هاهايي  29/4/95-31/4/95
 خاًن 

 آرزٍ رضايي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

9 

1 
2 
3 

 
 

 ًرگس هحسٌي 
 زيٌة عادلي 

 ضيوا ًْاًٍذي 
 

 درهاًگاُ ضْيذ اٍل  درهاًگاُ هاهايي  12/4/95-14/4/95
 خاًن 

 آرزٍ رضايي 



 
 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 9بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 40يريدي: مُر      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ  

 نشانه شناسی و معاینات فیسیکی کارآموزی 

 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

   عطيِ هَرٍيي 
 زّرا رضَاًي  

 زادُ رضَاى ضجاعي 
 صَهِ لاسن پَر هع

 هْسا هعراج  
 هرضيِ ًظري 

 ًرگس هحسٌي 
 زيٌة عادلي 

 ضيوا ًْاًٍذي 

 صبح  –وفريلًشی  9/21/49-12/21/49
 بیمارستان 

 وًر ي علی اصغر 

 آقای دکتر دلفاردی
 آقای دکترباهىر

 خاوم دکتر پسشکی

 تَطِاستاد هر ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

12 

 فاطوِ علي عسگري 
 فرًاز حسي ضاّي 

 ضيَا ضفيع 
 هائذُ پَر سجاد

 تٌْاز رهضاًي
 ًيرُ زارعي 
 ّوا ارضص 
 الٌاز فتاحي 

 هحذثِ رضايي 
 الٌاز فتاحي 

 صبح  –وفريلًشی  21/2/45-1/1/45
 بیمارستان 

 وًر ي علی اصغر 

 آقای دکتر دلفاردی
 آقای دکترباهىر

 م دکتر پسشکیخاو

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

12 

 ضمايك جثاري 
 ًجوِ آزاد

 سواًِ ضْرياري 
 الٌاز اضرف پَر  

 ريحاًِ گَدرزي
 سويرا تْراهي 
 عارفِ كاظوي 

 ًسيريي سثحاًي 
 هٌَْش فرح آتادي 

 ّستي پيواى پَر

 صبح  –وفريلًشی  1/1/45-10/1/45
 بیمارستان 

 وًر ي علی اصغر 

 آقای دکتر دلفاردی

 آقای دکترباهىر
 خاوم دکتر پسشکی

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

12 

 زّرا جاًثاري 
 هْال جاًثاري 

 ريحاًِ صادلياى 
 ي زّرا ًصير

   زّرا سليواًي 
 سارا حجتي 
 ًذا جَادي 

 فائسُ كلَضاًي 
 هْطاد هسرٍعي 

 هٌصَرُ هحوذ حسٌي  

 صبح  –وفريلًشی  11/1/45-20/0/45
 بیمارستان 

 وًر ي علی اصغر 

 آقای دکتر دلفاردی
 آقای دکترباهىر

 خاوم دکتر پسشکی

 استاد هرتَطِ ىًام تيوارستا ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 تٌفطِ تالري 
 فاطوِ كياًي 

 هْساد ضفيعي 
 اسوا فٌايي   

 هحذثِ يسداًي

 صبح  –وفريلًشی  24/9/45-11/9/45
 بیمارستان 

 وًر ي علی اصغر 

 آقای دکتر دلفاردی
 آقای دکترباهىر

 خاوم دکتر پسشکی

 
 



 

 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 5وشجًيان ترم بروامٍ كارآمًزي دا

 
 42يريدي: بُمه      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ 
  در تابستان تمام َفتٍ

 کارآموزی اطفال
 

 استاد هرتَطِ وارستاىًام تي ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 هرضيِ اسواعيلي 
 افساًِ هحسٌي 

 صفَرا ًظيفي 
 هرجاى ًصراصفْاى

 سحر ًيک فام 

 اهيي  صثح  -اطفال  28/2/95-13/3/95

 خاًن هعظوي 
 خاًن لاسوي 
 خاًن هْذٍي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 

 فائسُ حسيٌي 
 الِْ طاّري 

 زيٌة حيذري 
 سَسي هجلسي 

 هائذُ سجاديِ 

 اهيي  صثح  -اطفال  2/5/95-11/5/95

 خاًن هعظوي 
 خاًن لاسوي 
 خاًن هْذٍي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 خذيجِ هختاري 
 فاطوِ هٌجسي 

 گيي كياًي ً
 سارا هحسٌي 

 زيٌة دادخَاّي 

 اهيي  صثح  -اطفال  22/4/95-31/4/95

 خاًن هعظوي 
 خاًن لاسوي 
 خاًن هْذٍي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 آًيتا صاًعي 
 ضيريي رضيذي 

 آراهي الٌاز 
 تْارُ حسيٌياى 

 ا كيَاًي آًاّيت

 اهيي  صثح  -اطفال  22/4/95-31/4/95

 خاًن هعظوي 
 خاًن لاسوي 
 خاًن هْذٍي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 تْارُ صادلياى 
 فرزاًِ احوذي 

 ريحاًِ ًَرضرق 
 يگاًِ صحرايي 
 ًفيسِ طاّري 

 اهيي  صثح  -طفال ا 12/5/95-25/5/95

 خاًن هعظوي 
 خاًن لاسوي 
 خاًن هْذٍي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 5بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 42يريدي: بُمه      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 امايي   م گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ 
  در تابستان تمام َفتٍ

 کارآموزی اطفال
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 

 سعيذُ دضتي 
 ضمايك كاٍياًي 

 زّرا رفيعي 
 هطْرُ پاياى 

 فرخٌذُ ايراًپَر 

 عيسي تي هرين   صثح  -اطفال  4/12/94-22/12/94

 خاًن هعظوي 
 خاًن لاسوي 
 خاًن هْذٍي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 
5 

 هائذُ درٍضي 
 زّرا ّاضوي 

 ضيوا تذري 
 زّرا رئيسي 

 راضيِ دّماًي 

 عيسي تي هرين   صثح  -اطفال  17/1/95-2/2/95

 خاًن هعظوي 
 اًن لاسوي خ

 خاًن هْذٍي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 عارفِ حسيٌي 
 ضوين كياًي 

 سواًِ هيرحاج 
 هرين ّياًٍذ 

 هيٌا كرهي 

 عيسي تي هرين   صثح  -اطفال  7/2/95-23/2/95

 خاًن هعظوي 
 خاًن لاسوي 
 خاًن هْذٍي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 5بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 42يريدي: بُمه      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ 
 

 ونی پسشکی قانکارآموزی 
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 

 سعيذُ دضتي 
 ضمايك كاٍياًي 

 زّرا رفيعي 
 هطْرُ پاياى 

 فرخٌذُ ايراًپَر 

 زًاى  24/1/95-2/2/95
 هركس 

 پسضکي لاًًَي 

 خاًن دكتر سْراتي
 آلاي دكترهرداًي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت ريخ كارآهَزيتا اساهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 هرضيِ اسواعيلي 
 افساًِ هحسٌي 

 صفَرا ًظيفي 
 هرجاى ًصراصفْاى

 سحر ًيک فام 

 زًاى  24/1/95-2/2/95
 هركس 

 پسضکي لاًًَي 

 خاًن دكتر سْراتي
 آلاي دكترهرداًي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ضيفت ًام تخص ـ تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 
5 

 هائذُ درٍضي 
 زّرا ّاضوي 

 ضيوا تذري 
 زّرا رئيسي 

 راضيِ دّماًي 

 زًاى  4/3/95-13/3/95
 هركس 

 پسضکي لاًًَي 

 خاًن دكتر سْراتي
 آلاي دكترهرداًي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 

 فائسُ حسيٌي 
 الِْ طاّري 

 زيٌة حيذري 
 سَسي هجلسي 

 هائذُ سجاديِ 

 زًاى  21/2/95-32/2/95
 هركس 

 پسضکي لاًًَي 

 خاًن دكتر سْراتي
 آلاي دكترهرداًي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 خذيجِ هختاري 
 طوِ هٌجسي فا

 ًگيي كياًي 
 سارا هحسٌي 

 زيٌة دادخَاّي 

 زًاى  7/2/95-16/2/95
 هركس 

 پسضکي لاًًَي 

 خاًن دكتر سْراتي
 آلاي دكترهرداًي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 آًيتا صاًعي 
 ضيريي رضيذي 

 آراهي الٌاز 
 حسيٌياى  تْارُ

 آًاّيتا كيَاًي 

18/12/94-22/12/94 
17/1/95-19/1/95 

 زًاى 
 هركس 

 پسضکي لاًًَي 

 خاًن دكتر سْراتي
 آلاي دكترهرداًي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 تْارُ صادلياى 
 فرزاًِ احوذي 

 ريحاًِ ًَرضرق 
 صحرايي  يگاًِ

 ًفيسِ طاّري 

 زًاى  4/12/94-13/12/94
 هركس 

 پسضکي لاًًَي 

 خاًن دكتر سْراتي
 آلاي دكترهرداًي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 عارفِ حسيٌي 
 ضوين كياًي 

 سواًِ هيرحاج 
 هرين ّياًٍذ 

 هيٌا كرهي 

 زًاى  4/12/94-13/12/94
 هركس 

 پسضکي لاًًَي 

 خاًن دكتر سْراتي
 آلاي دكترهرداًي 

 
 
 

 



 

 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 5بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 42يريدي: بُمه      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    : گريٌ 

 سٍ ريز ديم َفتٍ 
 

 پسشکی قانونی  کارآموزی
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 

 سعيذُ دضتي 
 ضمايك كاٍياًي 

 زّرا رفيعي 
 هطْرُ پاياى 

 فرخٌذُ ايراًپَر 

 خاًن آرزٍ رضايي  ٍلدرهاًگاُ ضْيذ ا درهاًگاُ  7/2/95-9/2/95

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 هرضيِ اسواعيلي 
 افساًِ هحسٌي 

 صفَرا ًظيفي 
 هرجاى ًصراصفْاى

 سحر ًيک فام 

 خاًن آرزٍ رضايي  درهاًگاُ ضْيذ اٍل درهاًگاُ  11/12/94-13/12/94

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي هياسا رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 
5 

 هائذُ درٍضي 
 زّرا ّاضوي 

 ضيوا تذري 
 زّرا رئيسي 

 راضيِ دّماًي 

 خاًن آرزٍ رضايي  درهاًگاُ ضْيذ اٍل درهاًگاُ  14/2/95-16/2/95

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 

 فائسُ حسيٌي 
 الِْ طاّري 

 زيٌة حيذري 
 سَسي هجلسي 

 هائذُ سجاديِ 

 خاًن آرزٍ رضايي  درهاًگاُ ضْيذ اٍل درهاًگاُ  4/12/94-6/12/94

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 خذيجِ هختاري 
 ِ هٌجسي فاطو

 ًگيي كياًي 
 سارا هحسٌي 

 زيٌة دادخَاّي 

 خاًن آرزٍ رضايي  درهاًگاُ ضْيذ اٍل درهاًگاُ  17/1/95-19/1/95

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 آًيتا صاًعي 
 ضيريي رضيذي 

 آراهي الٌاز 
 تْارُ حسيٌياى 

 ا كيَاًي آًاّيت

 خاًن آرزٍ رضايي  درهاًگاُ ضْيذ اٍل درهاًگاُ  24/1/95-26/1/95

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 تْارُ صادلياى 
 فرزاًِ احوذي 

 ريحاًِ ًَرضرق 
 يگاًِ صحرايي 
 ًفيسِ طاّري 

 خاًن آرزٍ رضايي  هاًگاُ ضْيذ اٍلدر درهاًگاُ  31/1/95-2/2/95

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 عارفِ حسيٌي 
 ضوين كياًي 

 سواًِ هيرحاج 
 هرين ّياًٍذ 

 هيٌا كرهي 

 خاًن آرزٍ رضايي  درهاًگاُ ضْيذ اٍل درهاًگاُ  18/12/94-22/12/94

 
 
 

 



 

 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 5بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 42يريدي: بُمه      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ 
 

 2زایمان طبیعی کارآموزی 
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت اريخ كارآهَزيت اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 

 سعيذُ دضتي 
 ضمايك كاٍياًي 

 زّرا رفيعي 
 هطْرُ پاياى 

 فرخٌذُ ايراًپَر 

14/2/95-16/2/95 
11/3/95-13/3/95 

 عيسي تي هرين  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي هياسا رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 هرضيِ اسواعيلي 
 افساًِ هحسٌي 

 صفَرا ًظيفي 
 هرجاى ًصراصفْاى

 سحر ًيک فام 

 عيسي تي هرين  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  17/1/95-19/1/95

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت كارآهَزيتاريخ  اساهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 
5 

 هائذُ درٍضي 
 زّرا ّاضوي 

 ضيوا تذري 
 زّرا رئيسي 

 راضيِ دّماًي 

 عيسي تي هرين  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  11/12/94-13/12/94

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ـ ضيفتًام تخص  تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 

 فائسُ حسيٌي 
 الِْ طاّري 

 زيٌة حيذري 
 سَسي هجلسي 

 هائذُ سجاديِ 

 عيسي تي هرين  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  31/1/95-2/2/95

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ىًام تيوارستا ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 خذيجِ هختاري 
 فاطوِ هٌجسي 

 ًگيي كياًي 
 سارا هحسٌي 

 زيٌة دادخَاّي 

18/12/94-22/12/94 
21/2/95-23/2/95 

 عيسي تي هرين  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ستاىًام تيوار ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 آًيتا صاًعي 
 ضيريي رضيذي 

 آراهي الٌاز 
 تْارُ حسيٌياى 

 آًاّيتا كيَاًي 

4/12/94-6/12/94 
4/3/95-6/3/95 

 عيسي تي هرين  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 تْارُ صادلياى 
 فرزاًِ احوذي 

 ريحاًِ ًَرضرق 
 يگاًِ صحرايي 
 ًفيسِ طاّري 

 عيسي تي هرين  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  7/2/95-9/2/95

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ىًام تيوارستا ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 عارفِ حسيٌي 
 ضوين كياًي 

 سواًِ هيرحاج 
 هرين ّياًٍذ 

 هيٌا كرهي 

24/1/95-26/2/95 
28/2/95-32/2/95 

 عيسي تي هرين  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 
 
 



 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 5ن ترم بروامٍ كارآمًزي داوشجًيا

 
 42يريدي: بُمه      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ 
  در تابستان تمام َفتٍ

 2زایمان طبیعی کارآموزی 
 

 استاد هرتَطِ تيوارستاى ًام ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 
5 

 سعيذُ دضتي 
 ضمايك كاٍياًي 

 زّرا رفيعي 
 هطْرُ پاياى 

 فرخٌذُ ايراًپَر 

 اهيي  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  2/6/95-4/6/95

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 ِاستاد هرتَط ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 هرضيِ اسواعيلي 
 افساًِ هحسٌي 

 صفَرا ًظيفي 
 هرجاى ًصراصفْاى

 سحر ًيک فام 

26/4/95-28/4/95 
2/5/95-4/5/95 

 اهيي  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 
5 

 هائذُ درٍضي 
 زّرا ّاضوي 

 ضيوا تذري 
 زّرا رئيسي 

 راضيِ دّماًي 

5/5/95-7/5/95 
12/5/95-14/5/95 

 اهيي  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 
5 

 ائسُ حسيٌي ف
 الِْ طاّري 

 زيٌة حيذري 
 سَسي هجلسي 

 هائذُ سجاديِ 

29/4/95-31/4/95 
26/5/95-28/5/95 

 اهيي  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 
5 

 ي خذيجِ هختار
 فاطوِ هٌجسي 

 ًگيي كياًي 
 سارا هحسٌي 

 زيٌة دادخَاّي 

 اهيي  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  9/5/95-11/5/95

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 
5 

 آًيتا صاًعي 
 ضيريي رضيذي 

 هي آراالٌاز 
 تْارُ حسيٌياى 

 آًاّيتا كيَاًي 

 اهيي  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  16/5/95-18/5/95

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 تْارُ صادلياى 
 فرزاًِ احوذي 

 ريحاًِ ًَرضرق 
 يي يگاًِ صحرا

 ًفيسِ طاّري 

23/5/95-25/5/95 
32/5/95-1/6/95 

 اهيي  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 عارفِ حسيٌي 
 ضوين كياًي 

 سواًِ هيرحاج 
 هرين ّياًٍذ 

 كرهي هيٌا 

 اهيي  صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  19/5/95-21/5/95

 خاًن ًَاب 
 خاًن هَاليي 

 خاًن هسوَعي 

 
 

 
 



 

 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 6بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 42يريدي: مُر      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ 
  در تابستان تمام َفتٍ

 کارآموزی بهداشت مادر و کودک و بیماری های زنان 
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 

 سويرا غريثاضي 
 زّرُ فرخي 
 فائسُ دّماى 

  هرضيِ سعيذي

 خاًن كريوياى  - درهاًگاُ هعتوذ 4/12/94-22/12/94

17/1/95-26/1/95 
29/4/95-31/4/95 
9/5/95-11/5/95 

 خاًن رتاًي  - درهاًگاُ ٍلي عصر 

7/2/95-9/2/95 
19/4/95-24/4/95 

 - درهاًگاُ سجاد 
 خاًن تركاى 

 خاًن هيٌا رفيعي

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى فتًام تخص ـ ضي تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 زّرا رحيوي 
 سيوا سليوي 

 رضَاى خسايي 
 ًذا ًظري 

 ًگيي ًظري

22/4/95-24/4/95 
12/5/95-14/5/95 

 خاًن كريوياى  - درهاًگاُ هعتوذ

4/12/94-13/12/94 
12/4/95-14/4/95 

 خاًن رتاًي  - درهاًگاُ ٍلي عصر 

18/12/94-22/12/94 
5/5/95-11/5/95 

 - درهاًگاُ سجاد 
 خاًن تركاى 

 خاًن هيٌا رفيعي

24/1/95-26/1/95 
7/2/95-9/2/95 

 خاًن اتَالحسٌي  - خَراسگاى 24درهاًگاُ 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 
5 

 هيٌا كرهي 
 هرضيِ اسکٌذري

 راضيِ دّماًي
 زيٌة يَسفي

 زّرا خذاتخطي

28/2/95-32/2/95 
26/5/95-28/5/95 

 خاًن كريوياى  - درهاًگاُ هعتوذ

14/2/95-23/2/95 
12/5/95-18/5/95 

 خاًن رتاًي  - درهاًگاُ ٍلي عصر 

11/3/95-13/3/95 
26/4/95-31/4/95 

 - درهاًگاُ سجاد 
 خاًن تركاى 

 خاًن هيٌا رفيعي

 خاًن اتَالحسٌي  - خَراسگاى  24درهاًگاُ  17/1/95-19/1/95

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 پَر عاليِ خذارحن
 فائسُ سثسٍاري

 راضيِ پيرهرادياى
 آريي لرتاًي

17/1/95-19/1/95 
19/5/95-21/5/95 

 خاًن كريوياى  - درهاًگاُ هعتوذ

18/12/94-22/12/94 
26/5/95-28/5/95 

 خاًن رتاًي  - درهاًگاُ ٍلي عصر 

2/5/95-4/5/95 
12/5/95-18/5/95 

 - درهاًگاُ سجاد 
 خاًن تركاى 

 خاًن هيٌا رفيعي

4/12/94-13/12/94 
31/1/95-2/2/95 

 خاًن اتَالحسٌي  - خَراسگاى 24درهاًگاُ 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ـ ضيفتًام تخص  تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 فاطوِ زّيري 
 سعيذُ ًجفي 

 زّرا اهاهي 
 ًذا كريوياى 

 خاًن كريوياى  - درهاًگاُ هعتوذ 4/3/95-13/3/95

 خاًن كريوياى  - درهاًگاُ ٍلي عصر  31/1/95-9/2/95

17/1/95-19/1/95 
19/5/95-25/5/95 

 ي خاًن رتاً - درهاًگاُ سجاد 

21/2/95-23/2/95 
29/4/95-31/4/95 

 - خَراسگاى  24درهاًگاُ 
 خاًن تركاى 

 خاًن هيٌا رفيعي

 خاًن آرزٍ رضايي  - درهاًگاُ ضْيذ اٍل  2/5/95-4/5/95

 
 



 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 6بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 42يريدي: مُر      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        مًزي :ريزَاي كارآ
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ 
  در تابستان تمام َفتٍ

 کارآموزی بهداشت مادر و کودک و بیماری های زنان 
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 

 سحر آَّ للٌذري 
 الٌاز لرائي 

 هرين جوطيذي 
 هطْرُ اعرفي 

2/6/95-4/6/95 
9/6/95-11/6/95 

 خاًن كريوياى  - درهاًگاُ هعتوذ

11/3/95-13/3/95 
2/5/95-4/5/95 
23/5/95-25/5/95 

32/5/95-1/6/95 

 خاًن رتاًي  - درهاًگاُ ٍلي عصر 

24/1/95-16/1/95 
14/2/95-23/2/95 

 - درهاًگاُ سجاد 
 خاًن تركاى 

 خاًن هيٌا رفيعي

 خاًن آرزٍ رضايي  - درهاًگاُ ضْيذ اٍل  5/5/95-7/5/95
 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 الٌاز حيذرياى 
 ريحاًِ طَفاًي 

 سارُ صفري 
 هيٌا ًيکثخت 
 هْسا استکي 

24/1/95-26/1/95 
14/2/95-16/2/95 

 خاًن كريوياى  - درهاًگاُ هعتوذ

 خاًن رتاًي  - درهاًگاُ ٍلي عصر  2/6/95-15/6/95

28/2/95-6/3/95 
26/5/95-1/6/95 

 - درهاًگاُ سجاد 
 خاًن تركاى 

 خاًن هيٌا رفيعي

 د هرتَطِاستا ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 هرين خذاتخطي 
 هرجاى زهاًي 

 فاطوِ فميْي ًژاد 
 فائسُ عسيساى 
 ًيرُ حسيٌياى 

31/1/95-9/2/95 
21/2/95-23/2/95 

 خاًن كريوياى  - درهاًگاُ هعتوذ

28/2/95-6/3/95 
5/5/95-7/5/95 

 خاًن رتاًي  - درهاًگاُ ٍلي عصر 

12/4/95-14/4/95 
2/6/95-8/6/95 

 - درهاًگاُ سجاد 
 خاًن تركاى 

 خاًن هيٌا رفيعي

 خاًن اتَالحسٌي  - خَراسگاى  24درهاًگاُ  14/2/95-16/2/95
 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

9 

1 
2 
3 
4 

 زّرا فتحي 
 ليال ضفيعي پَر 

 ًيلَفر رضايي 
 ضيوا كاظوي 

29/4/95-31/4/95 
5/5/95-7/5/95 

 خاًن كريوياى  - درهاًگاُ هعتوذ

19/4/95-28/4/95 
19/5/95-21/5/95 

 خاًن رتاًي  - درهاًگاُ ٍلي عصر 

4/12/94-13/4/95 
31/1/95-2/2/95 

 - درهاًگاُ سجاد 
 خاًن تركاى 

 خاًن هيٌا رفيعي

  خاًن اتَالحسٌي - خَراسگاى  24درهاًگاُ  18/12/94-22/12/94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 6بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 42يريدي: مُر      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ 
 

  بیماری های زنان کارآموزی 
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 

 سويرا غريثاضي 
 زّرُ فرخي 
 فائسُ دّماى 

 هرضيِ سعيذي 
 زّرا رحيوي 
 سيوا سليوي 

 رضَاى خسايي 
 ًذا ًظري 

 ًگيي ًظري

 عصر  –هاهايي  14/2/95-23/2/95
 ضْيذ 

 دكتر تْطتي 
 اٍحذي خاًن سواًِ 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 هيٌا كرهي 
 هرضيِ اسکٌذري

 راضيِ دّماًي
 زيٌة يَسفي

 زّرا خذاتخطي
 فاطوِ زّيري 
 سعيذُ ًجفي 

 زّرا اهاهي 
 ًذا كريوياى

 عصر  –هاهايي  5/12/94-13/12/94

 
 

 ضْيذ
 دكتر تْطتي

 
 اًن سواًِ اٍحذي خ

 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 
5 

 هرين خذاتخطي 
 هرجاى زهاًي 

 فاطوِ فميْي ًژاد 
 فائسُ عسيساى 
 ًيرُ حسيٌياى

 زّرا فتحي 
 ليال ضفيعي پَر 

 ًيلَفر رضايي 
 ضيوا كاظوي

 عصر  –يي هاها 17/1/95-26/1/95
 ضْيذ 

 دكتر تْطتي 
 خاًن سواًِ اٍحذي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 سحر آَّ للٌذري 
 الٌاز لرائي 

 هرين جوطيذي 
 هطْرُ اعرفي
 الٌاز حيذرياى 

 ريحاًِ طَفاًي 
 سارُ صفري 
 هيٌا ًيکثخت 
 هْسا استکي

 عصر  –هاهايي  31/1/95-9/2/95
 ضْيذ 

 دكتر تْطتي 
 خاًن سواًِ اٍحذي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 پَر عاليِ خذارحن 
 فائسُ سثسٍاري

 راضيِ پيرهرادياى
 آريي لرتاًي

  
 

 عصر  –هاهايي  4/3/95-13/3/95
 ضْيذ 

 دكتر تْطتي 
 اًن سواًِ اٍحذي خ

 
 
 
 
 



 

 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 6بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 42يريدي: مُر      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 سٍ ريز ديم َفتٍ 
 

   3طبیعی و غیر طبیعی زایمان کارآموزی 
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 

 سويرا غريثاضي 
 زّرُ فرخي 
 فائسُ دّماى 

 هرضيِ سعيذي 

31/1/95-2/2/95 
4/3/95 

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 هٌٌظري ًجف آتاد 

 خاًن هسوَعي 
 خاًن ضريعتي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف ُگرٍ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 زّرا رحيوي 
 سيوا سليوي 

 رضَاى خسايي 
 ًذا ًظري 

 ًگيي ًظري

17/1/95-19/1/95 
5/3/95 

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 

 ضْيذ 
 خاًن هسوَعي  هٌٌظري ًجف آتاد 

 خاًن ضريعتي 

 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي ياساه رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 
5 

 هيٌا كرهي 
 هرضيِ اسکٌذري

 راضيِ دّماًي
 زيٌة يَسفي

 زّرا خذاتخطي

24/1/95-26/1/95 
6/3/95 

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 هٌٌظري ًجف آتاد 

 خاًن هسوَعي 
 خاًن ضريعتي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت زيتاريخ كارآهَ اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 پَر عاليِ خذارحن
 فائسُ سثسٍاري

 راضيِ پيرهرادياى
 آريي لرتاًي

7/2/95-9/2/95 
28/2/95 

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 هٌٌظري ًجف آتاد 

 خاًن هسوَعي 
 خاًن ضريعتي 

 استاد هرتَطِ ام تيوارستاىً ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 فاطوِ زّيري 
 سعيذُ ًجفي 

 زّرا اهاهي 
 ًذا كريوياى 

14/2/95-16/2/95 
29/2/95 

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 هٌٌظري ًجف آتاد 

 خاًن هسوَعي 
 خاًن ضريعتي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 

 سحر آَّ للٌذري 
 الٌاز لرائي 

 هرين جوطيذي 
 هطْرُ اعرفي 

4/12/94-6/12/94 
32/2/95 

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 هٌٌظري ًجف آتاد 

 خاًن هسوَعي 
 خاًن ضريعتي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 ياى الٌاز حيذر
 ريحاًِ طَفاًي 

 سارُ صفري 
 هيٌا ًيکثخت 
 هْسا استکي 

11/12/94-13/12/94 
11/3/95 

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 هٌٌظري ًجف آتاد 

 خاًن هسوَعي 
 خاًن ضريعتي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 هرين خذاتخطي 
 اى زهاًي هرج

 فاطوِ فميْي ًژاد 
 فائسُ عسيساى 
 ًيرُ حسيٌياى 

18/1294-22/12/94 
12/3/95 

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 هٌٌظري ًجف آتاد 

 خاًن هسوَعي 
 خاًن ضريعتي 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

9 

1 
2 
3 
4 

 زّرا فتحي 
 ي پَر ليال ضفيع

 ًيلَفر رضايي 
 ضيوا كاظوي 

21/2/95-23/2/95 
13/3/95 

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 هٌٌظري ًجف آتاد 

 خاًن هسوَعي 
 خاًن ضريعتي 

 



 

 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 6بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ترم 

 
 42يريدي: مُر      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  زي :     ساعت كارآمً   ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 تابستان تمام َفتٍ 
 سٍ شىبٍ ي پىج شىبٍ ) شب َا ( 

   3زایمان طبیعی و غیر طبیعی کارآموزی 
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 

 ضي سويرا غريثا
 زّرُ فرخي 
 فائسُ دّماى 

 هرضيِ سعيذي 

28/2/95 
11/3/95 

 ضة –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 اضرفي خويٌي ضْر
 خاًن

 فاطوِ هختاري 
 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  26/4/95-28/4/95

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 زّرا رحيوي 
 ا سليوي سيو

 رضَاى خسايي 
 ًذا ًظري 

 ًگيي ًظري

31/1/95 
32/2/95 

 ضْيذ  ضة –زايطگاُ 
 اضرفي خويٌي ضْر

 خاًن
 فاطوِ هختاري 

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  29/4/95-31/4/95
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 
5 

 رهي هيٌا ك
 هرضيِ اسکٌذري

 راضيِ دّماًي
 زيٌة يَسفي

 زّرا خذاتخطي

18/12/94 
9/2/95 

 ضة –زايطگاُ 

 ضْيذ 
 اضرفي خويٌي ضْر

 خاًن
 فاطوِ هختاري 

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  2/5/95-4/5/95

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 پَر ِ خذارحنعالي
 فائسُ سثسٍاري

 راضيِ پيرهرادياى
 آريي لرتاًي

24/1/95 
21/2/95 

 ضة –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 اضرفي خويٌي ضْر
 خاًن

 فاطوِ هختاري 
 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  5/5/95-7/5/95

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 ِ زّيري فاطو
 سعيذُ ًجفي 

 زّرا اهاهي 
 ًذا كريوياى 

22/12/94 
26/1/95 

 ضة –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 اضرفي خويٌي ضْر
 خاًن

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  11/5/95-9/5/95 فاطوِ هختاري 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 

 ري سحر آَّ للٌذ
 الٌاز لرائي 

 هرين جوطيذي 
 هطْرُ اعرفي 

11/12/94 
17/1/95 
6/3/95 

 ضة –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 اضرفي خويٌي ضْر
 خاًن

 فاطوِ هختاري 
 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  12/5/95-13/5/95

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 حيذرياى  الٌاز
 ريحاًِ طَفاًي 

 سارُ صفري 
 هيٌا ًيکثخت 
 هْسا استکي 

4/12/94 
19/1/95 
23/2/95 

 ضة –زايطگاُ 

 ضْيذ 
 اضرفي خويٌي ضْر

 خاًن
 فاطوِ هختاري 

 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  14/5/95-18/5/95

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 هرين خذاتخطي 
 هرجاى زهاًي 

 فاطوِ فميْي ًژاد 
 فائسُ عسيساى 
 ًيرُ حسيٌياى 

6/12/94 
13/12/94 

 ضة –زايطگاُ 

 ضْيذ 
 اضرفي خويٌي ضْر

 خاًن
 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  21/5/95-19/5/95 فاطوِ هختاري 

 استاد هرتَطِ ستاىًام تيوار ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

9 

1 
2 
3 
4 

 زّرا فتحي 
 ليال ضفيعي پَر 

 ًيلَفر رضايي 
 ضيوا كاظوي 

7/2/95 
14/2/95 
4/3/95 

 ضة –زايطگاُ 
 ضْيذ 

 اضرفي خويٌي ضْر
 خاًن

 فاطوِ هختاري 
 صثح ٍ عصر  –زايطگاُ  16/5/94-17/5/95

 



 

                  
 

 باسمٍ تعالي
 مامايي 6جًيان ترم بروامٍ كارآمًزي داوش

 
 42يريدي: مُر      

 
 

 03/7 – 03/22صبح :  ساعت كارآمًزي :        ريزَاي كارآمًزي :
 03/22 -03/27عصر : 

 مامايي    گريٌ : 

 در تابستان َفتٍ ايل سٍ ريز 

   بیماری های زنان ) کلینیک باروری و ناباروری (کارآموزی 
 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت آهَزيتاريخ كار اساهي رديف گرٍُ

1 

1 
2 
3 
4 

 سويرا غريثاضي 
 زّرُ فرخي 
 فائسُ دّماى 

 هرضيِ سعيذي 

 صثح  –هاهايي ٍ زًاى  2/5/95-4/5/95
 هركس 

 تارٍري ٍ ًاتارٍري 
 خاًن كريوياى 

 طِاستاد هرتَ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

2 

1 
2 
3 
4 
5 

 زّرا رحيوي 
 سيوا سليوي 

 رضَاى خسايي 
 ًذا ًظري 

 ًگيي ًظري

 صثح  –هاهايي ٍ زًاى  32/5/95-1/6/95

 هركس 
 خاًن كريوياى  تارٍري ٍ ًاتارٍري 

 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

3 

1 
2 
3 
4 
5 

 هيٌا كرهي 
 ضيِ اسکٌذريهر

 راضيِ دّماًي
 زيٌة يَسفي

 زّرا خذاتخطي

 صثح  –هاهايي ٍ زًاى  6/6/95-8/6/95
 هركس 

 تارٍري ٍ ًاتارٍري 
 خاًن كريوياى 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

4 

1 
2 
3 
4 

 پَر عاليِ خذارحن
 فائسُ سثسٍاري

 راضيِ پيرهرادياى
 آريي لرتاًي

 صثح  –هاهايي ٍ زًاى  26/4/95-28/4/95
 هركس 

 تارٍري ٍ ًاتارٍري 
 خاًن كريوياى 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

5 

1 
2 
3 
4 

 فاطوِ زّيري 
 سعيذُ ًجفي 

 زّرا اهاهي 
 ًذا كريوياى 

 ثح ص –هاهايي ٍ زًاى  16/5/95-18/5/95
 هركس 

 تارٍري ٍ ًاتارٍري 
 خاًن كريوياى 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

6 

1 
2 
3 
4 

 سحر آَّ للٌذري 
 الٌاز لرائي 

 هرين جوطيذي 
 هطْرُ اعرفي 

 صثح  –هاهايي ٍ زًاى  12/4/95-14/4/95
 هركس 

 تارٍري ٍ ًاتارٍري 
 ى خاًن كريويا

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

7 

1 
2 
3 
4 
5 

 الٌاز حيذرياى 
 ريحاًِ طَفاًي 

 سارُ صفري 
 هيٌا ًيکثخت 
 هْسا استکي 

 صثح  –هاهايي ٍ زًاى  9/5/95-11/5/95
 هركس 

 تارٍري ٍ ًاتارٍري 
 خاًن كريوياى 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى ًام تخص ـ ضيفت رآهَزيتاريخ كا اساهي رديف گرٍُ

8 

1 
2 
3 
4 
5 

 هرين خذاتخطي 
 هرجاى زهاًي 

 فاطوِ فميْي ًژاد 
 فائسُ عسيساى 
 ًيرُ حسيٌياى 

 صثح  –هاهايي ٍ زًاى  19/4/95-21/4/95
 هركس 

 تارٍري ٍ ًاتارٍري 
 خاًن كريوياى 

 استاد هرتَطِ ًام تيوارستاى تًام تخص ـ ضيف تاريخ كارآهَزي اساهي رديف گرٍُ

9 

1 
2 
3 
4 

 زّرا فتحي 
 ليال ضفيعي پَر 

 ًيلَفر رضايي 
 ضيوا كاظوي 

 صثح  –هاهايي ٍ زًاى  23/5/95-25/5/95
 هركس 

 تارٍري ٍ ًاتارٍري 
 خاًن كريوياى 

 


