
 
                     
 

  باسمه تعالی
 مامایی 2برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  92ورودي: بهمن      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 – 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 پنج شنبه ها  –چهارشنبه ها 

 مامایی  اصول و فنون پرستاريکارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 

  زهرا توکلی 
  نفیسه طاهري 
  مائده سجادي 

  سوسن مجلسی 
  خدیجه مختاري 

  فرزانه احمدي 
  صفورا نظیفی 

  زهرا رفیعی

 ي خانم موسو امین  صبح  –جراحی زنان  26/9/93-18/10/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 

  زهرا رئیسی 
  عارفه حسنی 
  بهاره حسینی 

  شیرین رشیدي 
  فرخنده ایرانپور 

  زهرا هاشمی 
  شیما بدري 

  بهاره صادقیان

 خانم موسوي  امین  عصر  –جراحی اعصاب  26/9/93-18/10/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

  ریحانه نورشرق 
  نگین کیانی 
  مریم هیاوند 

  سارا محسنی 
  مرضیه اسماعیلی 

  هدیه رضاییان 
  سعیده دشتی 
  آناهیتا کیوانی

 خانم موسوي  امین  صبح  –جراحی زنان  30/7/93-22/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف روهگ

4  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

  شقایق کاویانی 
  افسانه محسنی 

  الناز آرامی
  شمیم کیانی 
  الهه طاهري 
  آنیتا صانعی 

  مرجان نصر اصفهانی 
 سحر نیک نام

 خانم موسوي اصل  امین  صبح  –جراحی زنان  20/9/93- 28/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 

  زینب حیدري 
  فائزه حسینی 
  هاجر عزیزي 

  فاطمه منجزي 
  یگانه صوایی 

  سمانه میرحاج 
  زینب مصفاحییان

 خانم موسوي اصل امین  صبح  –جراحی زنان  2/7/93-24/7/93

  
  



  
                   

 

  باسمه تعالی
 مامایی 3برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  92ورودي: مهر      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 سه روز دوم هفته 

 نوزادان  کارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان بخش ـ شیفتنام  تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4 

  غریب شیسمیرا 
  زهره فرخی 

  سعیده  نجفی 
  راضیه پیرمرادیان

11/9/93 -13/9/93  
  

18/9/93 -20/9/93 

  عصر  –نوزادان 
  

 صبح و عصر  –نوزادان 
 خانم هوشیار  امین 

 ستاد مربوطها نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  زهرا رحیمی 
  سیما سلیمی 
  نگین نظري 

  ندا نظري 
  رضوان خزایی

13/8/93 -15/8/93  
  

20/8/93 -22/8/93 

  صبح و عصر  –نوزادان 
  
 صبح   –نوزادان 

 خانم هوشیار  امین 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  فاطمه نبوي زاده 
  هانیه رنجبر 

  فاطمه امیري 
  زهرا عرفان 

  نوشین مکتوبیان

8/7/93 -10/7/93  
  

15/7/93 -17/7/93 

  عصر  –نوزادان 
  

 صبح و عصر  –نوزادان 
 خانم هوشیار  امین 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  خدارحم پور عالیه 
  آذین قربانی 

  فائزه سبزواري 
  آزاده عطایی 

  مینا لطفی

4/9/93 -6/9/93  
  

11/9/93 -13/9/93 

  صبح و عصر  –نوزادان 
  
 صبح   –نوزادان 

 خانم هوشیار  امین 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  مرضیه سلیمیان 
  طمه زهیري فا

  عطیه ابوطالبی 
  زهرا  امامی 
  ندا کریمیان

22/7/93 -24/7/93  
  

29/7/93 -1/8/93 

  صبح و عصر –نوزادان 
   
 صبح   –نوزادان 

 خانم هوشیار  امین 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  سحر آهو قلندري 
  آصفه شیردشت 
  مریم جمشیدي 

  سحر شکري 
  مهسا صلواتی

20/8/93 -22/8/93  
  

27/8/93 -29/8/93 

  عصر  –نوزادان 
  

 صبح و عصر  –نوزادان 
 خانم هوشیار  امین 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  الناز حیدریان  
  ریحانه طوفانی 

  ساره صفري 
  ینا نیکبخت م

 مهسا استکی 

1/7/93 -4/7/93  
  

8/7/93 -10/7/93 

  صبح و عصر –نوزادان 
   
 صبح   –نوزادان 

 خانم هوشیار  امین 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

8 

1  
2  
3  
4  
5 

  مریم خدابخشی  
  مرجان زمانی 

  فاطمه فقیهی نژاد 
   فائزه عزیزان

 منیره حسینیان 

 خانم هوشیار  امین  صبح   –نوزادان  11/10/93- 25/9/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

9 

1  
2  
3  
4  
5 

  زهرا فتحی 
  لیال شفیعی پور 

  نیلوفر رضایی 
  نوشین طاووسی 

 شیما کاظمی

29/7/93 -1/8/93  
  

6/8/93 -8/8/93 

  عصر  –دان نوزا
  

 صبح و عصر –نوزادان 
 خانم هوشیار  امین 

  
 



  
                   

 

  باسمه تعالی
 مامایی 4برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  91ورودي: بهمن      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 وم هفته سه روز د

 1کارآموزي بارداري زایمان 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  عطیه حق شناس
  فاطمه محمودي 

  زینب شیرانی 
 اکرم پور جم 

 خانم مسایلی  امین  عصر  –زایشگاه  1/7/93-17/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت آموزيتاریخ کار اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  زهرا  طالبی 
  راضیه شهبازي 

  فریده اکبر آبادي 
  فیهمه عمادي 
 شرین شیاسی 

 خانم مسایلی  امین  صبح  –زایشگاه  13/8/93-29/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  فرشته نظر پور 
  محدثه محبی 

  نرگس اسماعیل وندي 
  محدثه باقرري 

 الهه ثقفی نیا 

22/7/93 -1/8/93  
  

6/8/93-8/8/93 

  عصر  –زایشگاه 
  
 صبح  –زایشگاه 

 خانم مسایلی  امین 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  یحه جهانگیري مل
  فرزانه احمدي 

  مرجان حاتمی زاد 
  حوریا رخشان 

 خدیجه شعبانی 

 خانم مسایلی  امین  صبح –زایشگاه  1/7/93-17/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  سکینه صالحی 
  مائده میرلوحی 

  محدثه رجبی 
  می صفورا عظی

 

4/9/93 -6/9/93  
  

11/9/93-20/9/93 

  عصر  –زایشگاه 
  
 صبح –زایشگاه 

 خانم مسایلی  امین 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  راضیه حیدري 
  آتنا آب روان 

  مرضیه شاپیري 
  سمیرا بکتاش 

 فروغ امیري

 خانم مسایلی  امین  عصر –شگاه زای 13/8/93-29/8/93

  
  

 



  
                   

 

  باسمه تعالی
 مامایی 5برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  91 : مهر ورودي     

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 سه روز دوم هفته 

 اطفالزي کارآمو
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  محبوبه گرامی 
  فرزانه اباذري 
  مهدیه کهنگی 
  فاطمه قصابی 
  سمانه خندان

 

 خانم مهدوي  امین صبح –اطفال  25/9/93-11/10/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان تنام بخش ـ شیف تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  آرزو بحرانی 
  سمانه ظاهري 
  ساراآقا بابایی 

  نگار رحیمی 
  نفیسه ملکوتی خواه

 

 خانم مهدوي  امین صبح –اطفال  20/9/93- 4/9/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  سارا اسدي 
  زهرا کریمی 
  فروغ امیري

  فاطمه زارعی 
  نرگس لشگر نژاد

 خانم مهدوي  امین صبح –اطفال  8/8/93- 22/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  سحر کمرانی 
  غزل حیدري نجات 

  شیما ادیبی 
  سمانه خلجی 
 مهناز کریمی

 خانم مهدوي  امین صبح –اطفال  13/8/93-29/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  صدیقه خدامی 
  پریسا محمدي 
  معصومه خلیلی 

 الهام پاپی خالدار
 خانم مهدوي  امین صبح –اطفال  1/7/93-17/7/93

  
  
  



  
                     
 

  ه تعالیباسم
 مامایی 5برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  91ورودي: مهر      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 سه روز دوم هفته 

 داخلی جراحی کارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان تنام بخش ـ شیف تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10 

  سحر محمدي 
  فاطمه میر کاظمی 

  سارا اسدي 
  هاجر حسینی 
  کبیر سبحانی 
  زهرا کریمی 

  فاطمه حیدري 
  فروغ امیري 
  نرگس فانی 

 منیژه طاهري 

 خانم مختاري  نور  عصر  –داخلی زنان  1/7/93-17/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت موزيتاریخ کارآ اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10 

  سحر کمرانی 
  غزل حیدري نجات 

  شیما ادیبی 
  سمانه خلجی 
  مهناز کریمی 

  باهره احمدي  
  مریم زینلی 

  نعیمه محمد قاسمی 
  فاطمه زاهد تهرانی 

 سمیرا دهقانی 

 ختاري خانم م نور  صبح  –داخلی زنان  22/7/93-8/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10 

  محبوبه گرامی 
  فرزانه اباذري 
  مهدیه کهنگی 
  فاطمه قصابی 
  سمانه خندان 
  آرزو بحرانی 

  سمانه ظاهري 
  سارا آقابابایی 

  نگار رحیمی 
 نفیسه ملکوتی خواه 

13/8/93-15/8/93  
  

20/8/93-29/8/93 

  صبح  –داخلی زنان 
  

 عصر  –داخلی زنان 
 خانم مختاري  نور 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 

  صدیقه خدامی 
  پریسا محمودي 
  معصومه خلیلی 
  الهام پاپی خالدار

  پریسا استکی 
  اده فاطمه عسگري ز

  فاطمه زارعی 
 نرگس لشگرنژاد 

 خانم مختاري  نور  صبح  –داخلی زنان  25/9/93-11/10/93



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی   5برنامه کارآموزي دانشجویان ترم  

  
     91ورودي: مهر      

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 سه روز دوم هفته 
 پزشکی قانونی کارآموزي 

 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  محبوبه گرامی  
  فرزانه اباذري 
  مهدیه کهنگی 
  فاطمه قصابی 
 سمانه خندان 

  خانم  - صبح  –درمانگاه  15/7/93-24/7/93
 مهسا ریخته گران 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  آرزو بحرامی  
  سمانه ظاهري 

  قا بابایی آسارا
  نگار رحیمی 

 نفیسه ملکوتی خواه 

  خانم  - صبح  –درمانگاه  29/7/93-8/8/93
 مهسا ریخته گران 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی یفرد گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  حمدي سحرم 
  سارا اسدي 

  هاجرحسینی 
  زهرا کریمی 
 فروغ امیري 

  خانم  - صبح  –درمانگاه  9/10/93-18/10/93
 مهسا ریخته گران 

 ستاد مربوطها نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  سحر کمرانی  
  غزل حیدري نجات 

  شیما ادیبی 
  سمانه خلجی 
 مهناز کریمی 

  خانم  - صبح  –درمانگاه  10/7/93- 1/7/93
 مهسا ریخته گران 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي  ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  باهره احمدي  
  مریم زنیلی 

  عیمه محمد قاسمی ن
  فاطمه زاهدتهرانی 

 سمیرا دهقانی 

  خانم  - صبح  –درمانگاه  13/8/93-22/8/93
 مهسا ریخته گران 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5  
6 

  صدیقه خدامی  
  پریسا محمدي 
  معصومه خلیلی 

  خانم  - صبح  –درمانگاه  6/9/93-27/8/93 الهام پاپی خالدار 
 مهسا ریخته گران 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  نرگس فانی  
  منیژه طاهري 

  فاطمه میر کاظمی 
  کبري سبحانی 
 فاطمه حیدري 

  خانم  - صبح  –درمانگاه  25/9/93-4/10/93
 یخته گران مهسا ر

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي  ردیف گروه

8 

1  
2  
3  
4  
5 

  پریسا استکی  
  فاطمه عسگري زاده 

  فاطمه زارعی 
  نرگس لشگر نژاد 

 

  خانم  - صبح  –درمانگاه  11/9/93-20/9/93
 مهسا ریخته گران 

  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی   5ارآموزي دانشجویان ترم  برنامه ک

  
     91ورودي: مهر      

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 سه روز دوم هفته 
  2بارداري زایمان کارآموزي 

 

 استاد مربوطه بیمارستاننام  نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  محبوبه گرامی  
  فرزانه اباذري 
  مهدیه کهنگی 
  فاطمه قصابی 
 سمانه خندان 

6/8/93 -8/8/93  
  م سموعی نخا عیسی بن مریم  صبح و عصر  –زایشگاه  11/9/93-13/9/93

 خانم ربانی 

 ستاد مربوطها نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  آرزو بحرامی  
  سمانه ظاهري 

  قا بابایی آسارا
  نگار رحیمی 

 نفیسه ملکوتی خواه 

15/7/93-17/7/93  
25/9/93-27/9/93  

9/10/93-11/10/93 
  م سموعی نخا عیسی بن مریم  صبح و عصر  –زایشگاه 

 خانم ربانی 

 استاد مربوطه م بیمارستاننا نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  حمدي سحرم 
  سارا اسدي 

  هاجرحسینی 
  زهرا کریمی 
 فروغ امیري 

12/8/93-15/8/93  
  م سموعی نخا عیسی بن مریم  صبح و عصر  –زایشگاه  6/9/93- 4/9/93

 خانم ربانی 

 هاستاد مربوط نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  سحر کمرانی  
  غزل حیدري نجات 

  شیما ادیبی 
  سمانه خلجی 
 مهناز کریمی 

18/9/93-20/9/93  
  م سموعی نخا عیسی بن مریم  صبح و عصر  –زایشگاه  2/10/93-4/10/93

 خانم ربانی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي  ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  اهره احمدي ب 
  مریم زنیلی 

  نعیمه محمد قاسمی 
  فاطمه زاهدتهرانی 

 سمیرا دهقانی 

27/8/93-29/8/93  
  م سموعی نخا عیسی بن مریم  صبح و عصر  –زایشگاه  23/10/93-25/10/93

 خانم ربانی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5  
6 

  صدیقه خدامی  
  پریسا محمدي 
  معصومه خلیلی 

 الهام پاپی خالدار 
22/7/93-24/7/93  

  م سموعی نخا عیسی بن مریم  صبح و عصر  –زایشگاه  16/10/93-18/10/93
 خانم ربانی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  نرگس فانی  
  ه طاهري منیژ

  فاطمه میر کاظمی 
  کبري سبحانی 
 فاطمه حیدري 

  م سموعی نخا عیسی بن مریم  صبح و عصر  –زایشگاه  29/7/93-1/8/93
 خانم ربانی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي  ردیف گروه

8 

1  
2  
3  
4  
5 

  پریسا استکی  
  فاطمه عسگري زاده 

  فاطمه زارعی 
  س لشگر نژاد نرگ

 

8/7/93 -10/7/93  
  م سموعی نخا عیسی بن مریم  صبح و عصر  –زایشگاه  20/8/93-22/8/93

 خانم ربانی 

  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی   5برنامه کارآموزي دانشجویان ترم  

  
     91ورودي: مهر      

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 سه روز دوم هفته 
  2بارداري زایمان کارآموزي 

 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  محبوبه گرامی  
  فرزانه اباذري 
  مهدیه کهنگی 
  فاطمه قصابی 
 سمانه خندان 

  خانم مسائلی  امین  صبح و عصر  –زایشگاه  23/10/93-25/10/93
 خانم آزادگان 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  نرگس فانی  
  منیژه طاهري 

  فاطمه میر کاظمی 
  کبري سبحانی 
 فاطمه حیدري 

  خانم مسائلی  ین ام عصر –زایشگاه  11/9/93-20/9/93
 خانم آزادگان 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4 

  پریسا استکی 
  فاطمه عسگري زاده 

  فاطمه زارعی 
 نرگس لشگر نژاد 

  خانم مسائلی  امین  صبح و عصر  –زایشگاه  16/10/93-18/10/93
 خانم آزادگان 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی یفرد گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  حمدي سحرم
  سارا اسدي 

  هاجرحسینی 
  زهرا کریمی 
  فروغ امیري

 صبح و عصر  –زایشگاه  2/10/93-4/10/93
  شهید 

  محمد منتظري
 نجف آباد 

 خانم سارا عابدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان فتنام بخش ـ شی تاریخ کارآموزي  ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  سحر کمرانی 
  غزل حیدري نجات 

  شیما ادیبی 
  سمانه خلجی 
 مهناز کریمی

 صبح و عصر  –زایشگاه  15/7/93-17/7/93
  شهید 

  محمد منتظري
 نجف آباد 

 خانم سارا عابدي 

 مربوطهاستاد  نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  باهره احمدي  
  مریم زنیلی 

  نعیمه محمد قاسمی 
  فاطمه زاهدتهرانی 

 سمیرا دهقانی 

 صبح و عصر  –زایشگاه  3/7/93- 1/7/93
  شهید 

  محمد منتظري
 نجف آباد 

 خانم سارا عابدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  صدیقه خدامی 
  پریسا محمدي 
  معصومه خلیلی 

  الهام پاپی خالدار
 صبح و عصر  –زایشگاه  29/7/93-1/8/93

  شهید 
  محمد منتظري

 نجف آباد 
 خانم سارا عابدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي  ردیف گروه

8 

1  
2  
3  
4  
5 

  نرگس فانی 
  منیژه طاهري 

  مه میر کاظمی فاط
  کبري سبحانی 
  فاطمه حیدري

 

 صبح و عصر  –زایشگاه  22/7/93-24/7/93
  شهید 

  محمد منتظري
 نجف آباد 

 خانم سارا عابدي 

  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی   5برنامه کارآموزي دانشجویان ترم  

  
     91ورودي: مهر      

  30/7 – 30/12صبح : زي :     ساعت کارآمو   روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 سه روز دوم هفته 
 پزشکی قانونی کارآموزي 

 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  محبوبه گرامی  
  فرزانه اباذري 
  مهدیه کهنگی 
  فاطمه قصابی 

 انه خندان سم

  خانم  مرکز پزشکی قانونی  صبح  –درمانگاه زنان  6/9/93- 4/9/93
 دکتر سهرابی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  آرزو بحرامی  
  سمانه ظاهري 

  قا بابایی آسارا
  نگار رحیمی 

 نفیسه ملکوتی خواه 

  خانم  مرکز پزشکی قانونی  صبح  –درمانگاه زنان  2/10/93-4/10/93
 دکتر سهرابی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  حمدي سحرم 
  سارا اسدي 

  هاجرحسینی 
  زهرا کریمی 
 فروغ امیري 

  خانم  قانونی مرکز پزشکی  صبح  –درمانگاه زنان  25/9/93-27/9/93
 دکتر سهرابی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  سحر کمرانی  
  غزل حیدري نجات 

  شیما ادیبی 
  سمانه خلجی 
 مهناز کریمی 

  خانم  مرکز پزشکی قانونی  صبح  –درمانگاه زنان  11/9/93-13/9/93
 دکتر سهرابی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي  ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  باهره احمدي  
  مریم زنیلی 

  نعیمه محمد قاسمی 
  فاطمه زاهدتهرانی 

 سمیرا دهقانی 

  خانم  مرکز پزشکی قانونی  صبح  –درمانگاه زنان  9/10/93-11/10/93
 دکتر سهرابی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت کارآموزيتاریخ  اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5  
6 

  صدیقه خدامی  
  پریسا محمدي 
  معصومه خلیلی 

  خانم  مرکز پزشکی قانونی  صبح  –درمانگاه زنان  20/9/93-18/9/93 الهام پاپی خالدار 
 دکتر سهرابی 

 استاد مربوطه رستاننام بیما نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  نرگس فانی  
  منیژه طاهري 

  فاطمه میر کاظمی 
  کبري سبحانی 
 فاطمه حیدري 

  خانم  مرکز پزشکی قانونی  صبح  –درمانگاه زنان  16/10/93-18/10/93
 دکتر سهرابی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي  ردیف گروه

8 

1  
2  
3  
4  
5 

  پریسا استکی  
  فاطمه عسگري زاده 

  فاطمه زارعی 
  نرگس لشگر نژاد 

 

  خانم  مرکز پزشکی قانونی  صبح  –درمانگاه زنان  23/10/93-25/10/93
 دکتر سهرابی 

  



 
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی 6برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  90ورودي: بهمن      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        : روزهاي کارآموزي
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 سه روز دوم هفته 

 بیماري هاي زنان کارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  ریحانه حق شناس
  نرگس شنبه 

  ناه ثمین نصرت پ
 هوشنگی  نرگس

15/7/93 -17/7/93  
27/8/93 -29/8/93 

 خانم اوحدي  دکتر بهشتی  عصر  –بخش مامایی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  ندا قادري 
  پریسا مهر علیان 

  شکوفه رئیسی 
 زینب شفیعی 

 خانم اوحدي  دکتر بهشتی  عصر  –یی بخش ماما 18/9/93-27/9/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  شیوا بهرامی 
  شیوا رهنما 

  آسیه جباري 
  سسه آسادوریان 

 ملیحه قنبري 

1/7/93-3/7/93  
16/10/93-18/10/93 

 دي خانم اوح دکتر بهشتی  عصر  –بخش مامایی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام کشاورزي 
  زهرا متولیان 

  فاطمه صادقی 
  آزیتا خلیلی 

 سحر محمد پناهی 

4/9/93 -6/9/93  
2/10/93 -4/10/93 

 خانم اوحدي  دکتر بهشتی  عصر  –بخش مامایی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت کارآموزي تاریخ اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  آتنا بیگی 
  فاطمه رضاییان 
  عاطفه هاشمی 

  زینب صابري فرد 
  زهرا آبید

 

 خانم اوحدي  دکتر بهشتی  عصر  –بخش مامایی  13/8/93-22/8/93

 مربوطهاستاد  نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  مینا طالبی 
  ندا دافعیان 
  الهه زمانی 

  خدیجه کریمی 
 مریم موالیی 

 خانم اوحدي  دکتر بهشتی  عصر  –بخش مامایی  1/8/93- 22/7/93

  



 
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی 6برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  90ورودي: بهمن      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 سه روز دوم هفته 

 3بارداري زایمان کارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  ریحانه حق شناس
  نرگس شنبه 

  ه ثمین نصرت پنا
 هوشنگی  نرگس

13/8/93-15/8/93  
25/9/93-27/9/93 

 صبح  وعصر  –زایشگاه 
  شهید

محمد منتظري 
 نجف آباد 

  خانم 
 سارا عابدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  ندا قادري 
  پریسا مهر علیان 

  شکوفه رئیسی 
 زینب شفیعی 

20/8/93-22/8/93  
23/10/93-25/10/93 

 صبح  وعصر  –زایشگاه 
  شهید

محمد منتظري 
 نجف آباد 

  خانم 
 سارا عابدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  شیوا بهرامی 
  شیوا رهنما 

  آسیه جباري 
  سسه آسادوریان 

 ملیحه قنبري 

6/8/93-8/8/93  
11/9/93-13/9/93 

 صبح  وعصر  –زایشگاه 
  شهید

محمد منتظري 
 نجف آباد 

  خانم 
 سارا عابدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام کشاورزي 
  زهرا متولیان 

  فاطمه صادقی 
  آزیتا خلیلی 

 سحر محمد پناهی 

27/8/93 -29/8/93  
9/10/93 -11/10/93 

 صبح  وعصر  –زایشگاه 
  شهید

محمد منتظري 
 نجف آباد 

  خانم 
 سارا عابدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  آتنا بیگی 
  فاطمه رضاییان 
  عاطفه هاشمی 

  زینب صابري فرد 
  زهرا آبید

 

18/9/93-20/9/93  
16/10/93-18/10/93 

 صبح  وعصر  –زایشگاه 
  شهید

محمد منتظري 
 نجف آباد 

  خانم 
 سارا عابدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  مینا طالبی 
  ندا دافعیان 
  الهه زمانی 

  خدیجه کریمی 
 مریم موالیی 

8/7/93-10/7/93  
4/9/93 -6/9/93 

 صبح  وعصر  –زایشگاه 
  شهید

محمد منتظري 
 نجف آباد 

  خانم 
 سارا عابدي 

  



 
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی 6برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  90ورودي: بهمن      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    روه : گ

  چهارشنبه ها شب 

  3بارداري زایماان  کارآموزي
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  ریحانه حق شناس
  نرگس شنبه 

  ثمین نصرت پناه 
 هوشنگی  نرگس

23/7/93  
5/9/93  
1/11/93  

 

 شب –زایشگاه 
فی شهید اشر

 خمینی شهر 
  خانم 

 فاطمه رضایی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  ندا قادري 
  پریسا مهر علیان 

  شکوفه رئیسی 
 زینب شفیعی 

2/7/93  
28/8/93  
3/10/93 

 شب –زایشگاه 
شهید اشرفی 
 خمینی شهر 

  خانم 
 فاطمه رضایی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  شیوا بهرامی 
  شیوا رهنما 

  آسیه جباري 
  سسه آسادوریان 

 ملیحه قنبري 

9/7/93  
21/8/93  
10/10/93  

 

 شب –زایشگاه 
شهید اشرفی 
 خمینی شهر 

  خانم 
 فاطمه رضایی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام کشاورزي 
  زهرا متولیان 

  فاطمه صادقی 
  آزیتا خلیلی 

 سحر محمد پناهی 

30/7/93  
14/8/93  
17/10/93 

 شب –زایشگاه 
شهید اشرفی 
 خمینی شهر 

  خانم 
 فاطمه رضایی 

 استاد مربوطه بیمارستان نام نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  آتنا بیگی 
  فاطمه رضاییان 
  عاطفه هاشمی 

  زینب صابري فرد 
  زهرا آبید

 

16/7/93  
12/9/93  
24/10/93 

 شب –زایشگاه 
شهید اشرفی 
 خمینی شهر 

  خانم 
 فاطمه رضایی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  مینا طالبی 
  ندا دافعیان 
  الهه زمانی 

  خدیجه کریمی 
 مریم موالیی 

7/8/93  
19/9/93  
26/9/93 

 شب –زایشگاه 
شهید اشرفی 
 خمینی شهر 

  خانم 
 فاطمه رضایی 

  



  
 

  
                   

 

  باسمه تعالی
 مامایی 6برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  90ورودي: بهمن      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        هاي کارآموزي :روز
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 سه روز دوم هفته 

 بهداشت مادر و کودك و زنان کارآموزي 
  
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  ریحانه حق شناس
  نرگس شنبه

  ثمین نصرت پناه
 هوشنگی نرگس

1/7/93 -3/7/93  
20/8/93 -22/8/93  

23/10/93-25/10/93 
 خانم ترکان سجاد صبح –درمانگاه 

8/7/93 -10/7/93  
18/9/93 -20/9/93  

9/10/93 -11/10/93 
 خانم ربانی ولی عصر صبح –درمانگاه 

29/7/93 -1/8/93  
11/9/93 -13/9/93  

16/10/93-18/10/93 
 خانم کریمیان معتمد صبح –درمانگاه 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  ندا قادري
  پریسا مهر علیان

  شکوفه رئیسی
 زینب شفیعی

22/7/93 -24/7/93  
13/8/93 -15/8/93  

9/10/93 -11/10/93 
 خانم ترکان سجاد صبح –درمانگاه 

29/7/93 -8/8/93  
16/10/93-18/10/93 

 خانم ربانی ولی عصر صبح –درمانگاه 

15/7/93 -17/7/93  
4/9/93 -6/9/93  

7/11/93 -9/11/93 
 خانم کریمیان معتمد صبح –درمانگاه 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  شیوا بهرامی
  ماشیوا رهن

  آسیه جباري
  سسه آسادوریان

 ملیحه قنبري

29/7/93 -1/8/93  
27/8/93 -6/9/93 

 خانم ترکان سجاد صبح –درمانگاه 

15/7/93 -17/7/93  
25/9/93 -4/10/93 

 خانم ربانی ولی عصر صبح –درمانگاه 

13/8/93 -15/8/93  
18/9/93 -20/9/93  

23/10/93-25/10/93 
 انخانم کریمی معتمد صبح –درمانگاه 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی 6برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  90ورودي: بهمن      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 سه روز دوم هفته 

 و زنان  بهداشت مادر و کودكکارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام کشاورزي
  زهرا متولیان

  فاطمه صادقی
  آزیتا خلیلی

 سحرمحمدپناهی

8/7/93 -17/7/93  
6/8/93 -8/8/93  
18/9/93 -20/9/90 

 خانم ترکان سجاد صبح –درمانگاه 

11/9/93 -13/9/93  
23/10/93-25/10/93 

 خانم ربانی ولی عصر صبح –درمانگاه 

22/7/93 -24/7/93  
20/8/93 -22/8/93  
25/9/93 -27/9/93 

 خانم کریمیان معتمد صبح –درمانگاه 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  آتنا بیگی
  فاطمه رضاییان

  هاشمیعاطفه 
  زینب صابري فرد

  زهرا آبید
 

25/9/93 -27/9/93  
7/11/93 -9/11/93 

 خانم ترکان سجاد صبح –درمانگاه 

22/7/93 -24/7/93  
27/8/93 -6/9/93 

 خانم ربانی ولی عصر صبح –درمانگاه 

1/7/93 -10/7/93  
6/8/93 -8/8/93 

 خانم کریمیان معتمد صبح –درمانگاه 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت رآموزيتاریخ کا اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  مینا طالبی
  ندا دافعیان
  الهه زمانی

  خدیجه کریمی
 مریم موالیی

11/9/93 -13/9/93  
16/10/93-18/10/93 

 خانم ترکان سجاد صبح –درمانگاه 

1/7/93 -3/7/93  
13/8/93 -15/8/93  

7/11/93 -9/11/93 
 خانم ربانی رولی عص صبح –درمانگاه 

27/8/93 -29/8/93  
2/10/93 -11/10/93 

 خانم کریمیان معتمد صبح –درمانگاه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
                   

 

  باسمه تعالی
 مامایی 6برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  90ورودي: بهمن      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17:  عصر

 مامایی    گروه : 

 سه روز دوم هفته 

 بیماري هاي زنان کارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  ریحانه حق شناس
  نرگس شنبه 

  ثمین نصرت پناه 
 هوشنگی  نرگس

 صبح  –مختلف  6/8/93-8/8/93
  نیک کلی

 ناباروري و باروري 
  خانم 

 مینا رفیعی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  ندا قادري 
  پریسا مهر علیان 

  شکوفه رئیسی 
 زینب شفیعی 

 صبح  –مختلف  8/7/93-10/7/93
  کلینیک 

 ناباروري و باروري 
  خانم 

 مینا رفیعی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  شیوا بهرامی 
  شیوا رهنما 

  آسیه جباري 
  سسه آسادوریان 

 ملیحه قنبري 

 صبح  –مختلف  24/7/93- 22/7/93
  کلینیک 

 ناباروري و باروري 
  خانم 

 مینا رفیعی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام کشاورزي 
  زهرا متولیان 

  فاطمه صادقی 
  آزیتا خلیلی 

 سحر محمد پناهی 

 صبح  –مختلف  1/7/93-3/7/93
  کلینیک 

 ناباروري و باروري 
  خانم 

 مینا رفیعی 

 استاد مربوطه تاننام بیمارس نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  آتنا بیگی 
  فاطمه رضاییان 
  عاطفه هاشمی 

  زینب صابري فرد 
  زهرا آبید

 

 صبح  –مختلف  29/7/93-1/8/93
  کلینیک 

 ناباروري و باروري 
  خانم 

 مینا رفیعی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  مینا طالبی 
  ندا دافعیان 
  الهه زمانی 

  خدیجه کریمی 
 مریم موالیی 

 صبح  –مختلف  17/7/93- 15/7/93
  کلینیک 

 ناباروري و باروري 
  خانم 

 مینا رفیعی 

  
  



  

                     
 

  باسمه تعالی
 مامایی 8برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
   ورودي:       

             

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        زي :روزهاي کارآمو
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 شش روز هفته   
 در عرصه  مدیریت کارآموزي 

  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4 

  ماندانا فلسفین 
  شیرین حمیدي 

  مژگان صالح 
 حمیده مددي 

 خانم مرتضوي  دکتر غرضی  صبح  –مختلف  13/9/93- 8/9/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4 

  آزاده فرامرزي 
  راضیه فضاوي 
  حدیث رسولی 

 زهرا افخمی 

 خانم مرتضوي  دکتر غرضی  صبح  –مختلف  15/9/93-20/9/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف روهگ

3 

1  
2  
3  
4 

  کوکب دارم 
  مهتاب امیري 

  سهیال صادقی 
 سکینه مالوردي 

 خانم مرتضوي  دکتر غرضی  صبح  –مختلف  22/9/93-27/9/93

 ربوطهاستاد م نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4 

  مائده عصارزادگان 
  زهرا عشوري 

  ترابیافسانه 
  زهرا مدرس 

 خانم مرتضوي  دکتر غرضی  صبح  –مختلف  13/10/93-18/10/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4 

  رئیسینهال 
  پرستو جدیدي 

  پریناز پور فالح 
 ب صفاري زین

 خانم مرتضوي  دکتر غرضی  صبح  –مختلف  20/10/93-25/10/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  رعنا حدادي 
  عاطفه حسینی 

  زهرا حسینی 
  عاطفه حسنی 

 فاطمه رمضانی 

 انم مرتضوي خ دکتر غرضی  صبح  –مختلف  27/10/93-2/11/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  مهسا ایرجی زاده 
  مهساشریف آبادي 

  فرشته شریفی 
  الهام غضنفري 

 اردشیري         

 خانم مرتضوي  دکتر غرضی  صبح  –مختلف  4/11/93-9/11/93

  

  
  
  



  

                     
 

  باسمه تعالی
 مامایی 8برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
   ورودي:       

             

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 شش روز هفته   
 در عرصه  زنان کارآموزي 

  

 استاد مربوطه نام بیمارستان م بخش ـ شیفتنا تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4 

  ماندانا فلسفین 
  شیرین حمیدي 

  مژگان صالح 
 حمیده مددي 

 پایگاه ملک شهر  صبح  –درمانگاه  6/10/93-8/10/93
  خانم اسدي 
  خانم کریمی 

 خانم دکتر مالیی نژاد 

 استاد مربوطه ننام بیمارستا نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4 

  آزاده فرامرزي 
  راضیه فضاوي 
  حدیث رسولی 

 زهرا افخمی 

 پایگاه ملک شهر  صبح  –درمانگاه  22/9/93-24/9/93
  خانم اسدي 
  خانم کریمی 

 خانم دکتر مالیی نژاد 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4 

  کوکب دارم 
  مهتاب امیري 

  سهیال صادقی 
 سکینه مالوردي 

 پایگاه ملک شهر  صبح  –درمانگاه  29/9/93-1/10/93
  خانم اسدي 
  خانم کریمی 

 خانم دکتر مالیی نژاد 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4 

  مائده عصارزادگان 
  ري زهرا عشو

  ترابیافسانه 
  زهرا مدرس 

 پایگاه ملک شهر  صبح  –درمانگاه  25/9/93-27/9/93
  خانم اسدي 
  خانم کریمی 

 خانم دکتر مالیی نژاد 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4 

  رئیسینهال 
  پرستو جدیدي 

  پریناز پور فالح 
 ري زینب صفا

 پایگاه ملک شهر  صبح  –درمانگاه  15/9/93-17/9/93
  خانم اسدي 
  خانم کریمی 

 خانم دکتر مالیی نژاد 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  رعنا حدادي 
  عاطفه حسینی 

  زهرا حسینی 
  عاطفه حسنی 

 فاطمه رمضانی 

 پایگاه ملک شهر  صبح  –درمانگاه  2/10/93-4/10/93
  خانم اسدي 
  خانم کریمی 

 خانم دکتر مالیی نژاد 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  مهسا ایرجی زاده 
  مهساشریف آبادي 

  فرشته شریفی 
  الهام غضنفري 

 اردشیري         

 پایگاه ملک شهر  صبح  –درمانگاه  18/9/93-20/9/93
  خانم اسدي 
  خانم کریمی 

 خانم دکتر مالیی نژاد 

  

  
  

  
  
  



  

                     
 

  باسمه تعالی
 مامایی 8برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
   ورودي:       

             

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17صر : ع

 مامایی  گروه : 

 شش روز هفته   
 در عرصه زنان کارآموزي 

  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4 

  ماندانا فلسفین 
  شیرین حمیدي 

  مژگان صالح 
 حمیده مددي 

 خانم خدایی  ري خدیجه کب صبح  –درمانگاه  24/8/93-3/9/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4 

  آزاده فرامرزي 
  راضیه فضاوي 
  حدیث رسولی 

 زهرا افخمی 

 خانم خدایی  خدیجه کبري  صبح  –درمانگاه  22/7/93-1/8/93

 استاد مربوطه ام بیمارستانن نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4 

  کوکب دارم 
  مهتاب امیري 

  سهیال صادقی 
 سکینه مالوردي 

 خانم خدایی  خدیجه کبري  صبح  –درمانگاه  12/8/93- 3/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4 

  مائده عصارزادگان 
  ي زهرا عشور

  ترابیافسانه 
  زهرا مدرس 

 خانم خدایی  خدیجه کبري  صبح  –درمانگاه  10/7/93- 1/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4 

  رئیسینهال 
  پرستو جدیدي 

  پریناز پور فالح 
 زینب صفاري 

 خانم خدایی  جه کبري خدی صبح  –درمانگاه  13/8/93-22/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  رعنا حدادي 
  عاطفه حسینی 

  زهرا حسینی 
  عاطفه حسنی 

 فاطمه رمضانی 

 خانم خدایی  خدیجه کبري  صبح  –درمانگاه  12/7/93-21/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت زيتاریخ کارآمو اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  مهسا ایرجی زاده 
  مهساشریف آبادي 

  فرشته شریفی 
  الهام غضنفري 

 اردشیري         

 خانم خدایی  خدیجه کبري  صبح  –درمانگاه  29/9/93-8/10/93

  

  
  

  
  
  



  

                     
 

  باسمه تعالی
 مامایی 8ن ترم برنامه کارآموزي دانشجویا

  
   ورودي:       

             

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 شش روز هفته   
 در عرصه زنان  کارآموزي 

  

 وطهاستاد مرب نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4 

  ماندانا فلسفین 
  شیرین حمیدي 

  مژگان صالح 
 حمیده مددي 

  سیدالشهداء عصر -مختلط  14/7/93- 8/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4 

  آزاده فرامرزي 
  راضیه فضاوي 
  حدیث رسولی 

 زهرا افخمی 

  سیدالشهداء عصر -مختلط  15/7/93-21/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4 

  کوکب دارم 
  مهتاب امیري 

  سهیال صادقی 
 سکینه مالوردي 

22/7/93-24/7/93  
13/8/93-15/8/93 

  سیدالشهداء عصر -مختلط 

 استاد مربوطه نام بیمارستان بخش ـ شیفت نام تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4 

  مائده عصارزادگان 
  زهرا عشوري 

  ترابیافسانه 
  زهرا مدرس 

  سیدالشهداء عصر -مختلط  17/8/93-22/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4 

  رئیسینهال 
  پرستو جدیدي 

  یناز پور فالح پر
 زینب صفاري 

  سیدالشهداء عصر -مختلط  7/7/93- 1/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  رعنا حدادي 
  عاطفه حسینی 

  زهرا حسینی 
  عاطفه حسنی 

 فاطمه رمضانی 

  سیدالشهداء عصر -مختلط  24/8/93-29/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  مهسا ایرجی زاده 
  مهساشریف آبادي 

  فرشته شریفی 
  الهام غضنفري 

 اردشیري         

  سیدالشهداء عصر -مختلط  12/8/93- 6/8/93

  

  
  

  
  
  



  

                     
 

  باسمه تعالی
 مامایی 8زي دانشجویان ترم برنامه کارآمو

  
   ورودي:       

             

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 شش روز هفته   
 2در عرصه  بارداري و زایمان کارآموزي 

  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4 

  ماندانا فلسفین 
  شیرین حمیدي 

  مژگان صالح 
 حمیده مددي 

1/7/93 -7/7/93  
13/8/93-19/8/93 

 دکتر غرضی  صبح و عصر  –زایشگاه 

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 
  خانم موسوي 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه رستاننام بیما نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4 

  آزاده فرامرزي 
  راضیه فضاوي 
  حدیث رسولی 

 زهرا افخمی 

8/7/93 -14/7/93  
20/8/93-26/8/93 

 دکتر غرضی  صبح و عصر  –زایشگاه 

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 
  خانم موسوي 
 خانم اسدي 

 اد مربوطهاست نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4 

  کوکب دارم 
  مهتاب امیري 

  سهیال صادقی 
 سکینه مالوردي 

15/7/93-21/7/93  
27/8/93-3/9/93 

 دکتر غرضی  صبح و عصر  –زایشگاه 

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 
  خانم موسوي 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4 

  مائده عصارزادگان 
  زهرا عشوري 

  ترابیافسانه 
  زهرا مدرس 

22/7/93-28/7/93  
4/9/93 -10/9/93  

 
 دکتر غرضی  صبح و عصر  –زایشگاه 

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 
  خانم موسوي 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4 

  رئیسینهال 
  پرستو جدیدي 

  پریناز پور فالح 
 زینب صفاري 

29/7/93-5/8/93  
18/9/93-24/9/93 

 دکتر غرضی  صبح و عصر  –زایشگاه 

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 
  خانم موسوي 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  رعنا حدادي 
  عاطفه حسینی 

  زهرا حسینی 
  عاطفه حسنی 

 فاطمه رمضانی 

6/8/93 -12/8/93  
11/9/93-17/9/93 

 دکتر غرضی  صبح و عصر  –زایشگاه 

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 
  خانم موسوي 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  مهسا ایرجی زاده 
  مهساشریف آبادي 

  فرشته شریفی 
  الهام غضنفري 

 اردشیري         

20/10/93-2/11/93  
9/10/93-11/10/93 

 دکتر غرضی  صبح و عصر  –زایشگاه 

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 
  خانم موسوي 
 خانم اسدي 

  

  
  

  
  
  



  

                     
 

  باسمه تعالی
 مامایی 8جویان ترم برنامه کارآموزي دانش

  
   ورودي:       

             

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 سه روز اول هفته    
 در عرصه  داخلی جراحی ( جراحی زنان )کارآموزي 

  

 استاد مربوطه نام بیمارستان ـ شیفتنام بخش  تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4 

  ماندانا فلسفین 
  شیرین حمیدي 

  مژگان صالح 
 حمیده مددي 

 خانم هوشیار  امین  صبح  –جراحی زنان  26/7/93-28/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4 

  آزاده فرامرزي 
  فضاوي  راضیه

  حدیث رسولی 
 زهرا افخمی 

 خانم هوشیار  امین  صبح  –جراحی زنان  7/7/93- 5/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4 

  کوکب دارم 
  مهتاب امیري 

  سهیال صادقی 
 سکینه مالوردي 

 خانم هوشیار  ین ام صبح  –جراحی زنان  12/7/93-14/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4 

  مائده عصارزادگان 
  زهرا عشوري 

  ترابیافسانه 
  زهرا مدرس 

 خانم هوشیار  امین  صبح  –جراحی زنان  19/7/93-21/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4 

  رئیسینهال 
  پرستو جدیدي 

  پریناز پور فالح 
 زینب صفاري 

 خانم هوشیار  امین  صبح  –جراحی زنان  10/8/93-12/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  رعنا حدادي 
  عاطفه حسینی 

  زهرا حسینی 
  عاطفه حسنی 

 فاطمه رمضانی 

 خانم هوشیار  امین  صبح  –جراحی زنان  5/8/93- 3/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  مهسا ایرجی زاده 
  مهساشریف آبادي 

  فرشته شریفی 
  الهام غضنفري 

 اردشیري         

 خانم هوشیار  امین  صبح  –جراحی زنان  17/8/93-19/8/93

  

  
  
  



  

                     
 

  باسمه تعالی
 مامایی 8برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
   ورودي:       

             

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 ه روز اول هفته    س
 در عرصه  داخلی جراحی ( داخلی زنان )کارآموزي 

  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4 

  ماندانا فلسفین 
  شیرین حمیدي 

  مژگان صالح 
 حمیده مددي 

 ی خانم کریم نور  صبح  –داخلی زنان  22/9/93-24/9/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4 

  آزاده فرامرزي 
  راضیه فضاوي 
  حدیث رسولی 

 زهرا افخمی 

 خانم کریمی  نور  صبح  –داخلی زنان  6/10/93-8/10/93

 د مربوطهاستا نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4 

  کوکب دارم 
  مهتاب امیري 

  سهیال صادقی 
 سکینه مالوردي 

 خانم کریمی  نور  صبح  –داخلی زنان  15/9/93-17/9/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4 

  مائده عصارزادگان 
  زهرا عشوري 

  ترابیافسانه 
  مدرس زهرا 

 خانم کریمی  نور  صبح  –داخلی زنان  5/8/93- 3/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4 

  رئیسینهال 
  پرستو جدیدي 

  پریناز پور فالح 
 زینب صفاري 

 خانم کریمی  نور  صبح  –داخلی زنان  26/7/93-28/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  رعنا حدادي 
  عاطفه حسینی 

  زهرا حسینی 
  عاطفه حسنی 

 فاطمه رمضانی 

 خانم کریمی  نور  صبح  –داخلی زنان  29/9/93-1/10/93

 مربوطه استاد نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  مهسا ایرجی زاده 
  مهساشریف آبادي 

  فرشته شریفی 
  الهام غضنفري 

 اردشیري         

 خانم کریمی  نور  صبح  –داخلی زنان  13/10/93-15/10/93

  

  
  

  
  
  



  

                     
 

  باسمه تعالی
 مامایی 8برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
   ورودي:       

             

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 سه روز اول هفته   
 در عرصه  داخلی جراحی ( مامایی )کارآموزي 

  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4 

  انا فلسفین ماند
  شیرین حمیدي 

  مژگان صالح 
 حمیده مددي 

 خانم هلیلی  دکتر بهشتی  عصر  –مامایی  19/7/93-21/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4 

  آزاده فرامرزي 
  راضیه فضاوي 
  حدیث رسولی 

 زهرا افخمی 

 خانم هلیلی  دکتر بهشتی  عصر  –مامایی  17/8/93-19/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4 

  کوکب دارم 
  مهتاب امیري 

  سهیال صادقی 
 سکینه مالوردي 

 خانم هلیلی  دکتر بهشتی  عصر  –مامایی  24/8/93-26/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت موزيتاریخ کارآ اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4 

  مائده عصارزادگان 
  زهرا عشوري 

  ترابیافسانه 
  زهرا مدرس 

 خانم هلیلی  دکتر بهشتی  عصر  –مامایی  10/8/93-12/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4 

  رئیسی نهال
  پرستو جدیدي 

  پریناز پور فالح 
 زینب صفاري 

 خانم هلیلی  دکتر بهشتی  عصر  –مامایی  12/7/93-14/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  رعنا حدادي 
  عاطفه حسینی 

  زهرا حسینی 
  عاطفه حسنی 

 فاطمه رمضانی 

 خانم هلیلی  دکتر بهشتی  عصر  –مامایی  26/7/93-28/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  مهسا ایرجی زاده 
  مهساشریف آبادي 

  فرشته شریفی 
  الهام غضنفري 

 اردشیري         

 انم هلیلی خ دکتر بهشتی  عصر  –مامایی  3/9/93- 1/9/93

  

  
  

  
  
  



  

                     
 

  باسمه تعالی
 مامایی 8برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
   ورودي:       

             

 مامایی  گروه :  شبساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :

 یک شنبه و دوشنبه    
 2در عرصه  بارداري و زایمان کارآموزي 

  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4 

  ماندانا فلسفین 
  شیرین حمیدي 

  مژگان صالح 
 حمیده مددي 

11/8/93-12/8/93  
14/10/93-15/10/93  
21/10/93-22/10/93 

 شب  –زایشگاه 
اشرفی اصفهانی 

 خمینی شهر 
 خانم غزاله موالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت اریخ کارآموزيت اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4 

  آزاده فرامرزي 
  راضیه فضاوي 
  حدیث رسولی 

 زهرا افخمی 

4/8/93 -5/8/93  
28/10/93-29/10/93  
5/11/93-6/11/93 

 شب  –زایشگاه 
اشرفی اصفهانی 

 خمینی شهر 
 خانم غزاله موالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4 

  کوکب دارم 
  مهتاب امیري 

  سهیال صادقی 
 سکینه مالوردي 

6/7/93 -7/7/93  
27/7/93-28/7/93  
18/8/93-19/8/93 

 شب  –زایشگاه 
اشرفی اصفهانی 

 خمینی شهر 
 خانم غزاله موالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4 

  مائده عصارزادگان 
  زهرا عشوري 

  ترابیافسانه 
  زهرا مدرس 

13/7/93-14/7/93  
25/8/93-26/8/93  
16/9/93-17/9/93 

 شب  –زایشگاه 
اشرفی اصفهانی 

 خمینی شهر 
 خانم غزاله موالیی 

 استاد مربوطه ستاننام بیمار نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4 

  رئیسینهال 
  پرستو جدیدي 

  پریناز پور فالح 
 زینب صفاري 

20/7/93-21/7/93  
9/9/93 -10/9/93  

30/9/93-1/10/93 
 شب  –زایشگاه 

اشرفی اصفهانی 
 خمینی شهر 

 خانم غزاله موالیی 

 بوطهاستاد مر نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  رعنا حدادي 
  عاطفه حسینی 

  زهرا حسینی 
  عاطفه حسنی 

 فاطمه رمضانی 

2/9/93 -3/9/93  
23/9/93-24/9/93  

7/10/93-8/10/93 
 شب  –زایشگاه 

اشرفی اصفهانی 
 خمینی شهر 

 خانم غزاله موالیی 

 طهاستاد مربو نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  مهسا ایرجی زاده 
  مهساشریف آبادي 

  فرشته شریفی 
  الهام غضنفري 

 اردشیري         

 شب  –زایشگاه  12/11/93-13/11/93
اشرفی اصفهانی 

 خمینی شهر 
 خانم غزاله موالیی 

  

  
  

  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی 7برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  دي: ورو     

  
 

 مامایی    گروه :  شبساعت کارآموزي :                        روزهاي کارآموزي :

 پنج شنبه  

 1در عرصه بارداري و زایمان کارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام قاسمی 
  ی محبوبه محمد امین
  ریحانه عمو شاهی 

  نیلوفر کریمی 
 زهره آقاجانی 

22/8/93  
4/10/93  
11/10/93 

 شب  –زایشگاه 
اشرفی اصفهانی 

 خمینی شهر 
  خانم 

 غزاله موالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  زهرا نصر اصفهانی 
  پریسا ریاحی 

  قاسمی پردیس 
  مرضیه جعفر نژاد 

 پریا حاتمی 

17/7/93  
27/9/93  
25/10/93 

 شب  –زایشگاه 
اشرفی اصفهانی 

 خمینی شهر 
  خانم 

 غزاله موالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  محسنه صادقی 
  صدیقه دارایی 
  زهرا ابراهیمی 

  ی  نجمه بن
 سمانه فتحی 

24/7/93  
29/8/93  
20/9/93 

 شب  –زایشگاه 
اشرفی اصفهانی 

 خمینی شهر 
  خانم 

 غزاله موالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  افسانه متولیان 
  نیلوفر جمالی 
  نرگس بابایی 
  فاطمه ترابیان
 ن فهیمه جانقربا

1/8/93  
15/8/93  
13/9/93 

 شب  –زایشگاه 
اشرفی اصفهانی 

 خمینی شهر 
  خانم 

 غزاله موالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  ساناز درخشنده 
  مهرنوش سلطانی 

  فرشته فتاحی 
  فرشته خجسته بخت

 هاجر تاجمیر 

3/7/93  
10/7/93  
8/8/93 

 شب  –زایشگاه 
اشرفی اصفهانی 

 خمینی شهر 
  خانم 

 غزاله موالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  معصومه صالحی 
  زهره صیام پور 

  زهرا کارکن جالل 
  زهرا جعفریان  
 سمانه احمدي 

6/9/93  
18/10/93  
2/11/93 

 شب  –یشگاه زا
اشرفی اصفهانی 

 خمینی شهر 
  خانم 

 غزاله موالیی 

  
  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی 7برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  ورودي:      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 فته شش روز ه

 1در عرصه بارداري و زایمان کارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام قاسمی 
  محبوبه محمد امینی 

  ریحانه عمو شاهی 
  نیلوفر کریمی 
 زهره آقاجانی 

8/7/93-17/7/93  
6/8/93-15/8/93 

 صبح  –زایشگاه 
بیمارستان 
 گلدیس 

 خانم عالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  زهرا نصر اصفهانی 
  پریسا ریاحی 

  پردیس قاسمی 
  مرضیه جعفر نژاد 

 پریا حاتمی 

1/7/93-7/7/93  
29/7/93-5/8/93  
20/10/93 -22/10/93 

 صبح  –زایشگاه 
ستان بیمار

 گلدیس 
 خانم عالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  محسنه صادقی 
  صدیقه دارایی 
  زهرا ابراهیمی 

  نجمه بنی  
 سمانه فتحی 

4/9/93 -10/9/93  
13/10/93-18/10/93  
23/10/93-25/10/93 

 صبح  –زایشگاه 
بیمارستان 

 س گلدی
 خانم عالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  افسانه متولیان 
  نیلوفر جمالی 
  نرگس بابایی 
  فاطمه ترابیان

 فیهمه جانقربان 

17/8/93-22/8/93  
2/10/93 -11/10/93 

 صبح  –زایشگاه 
بیمارستان 
 گلدیس 

 خانم عالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف هگرو

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  ساناز درخشنده 
  مهرنوش سلطانی 

  فرشته فتاحی 
  فرشته خجسته بخت 

 هاجر تاجمیر 

22/7/93 -28/7/93  
24/8/93-3/9/93 

 صبح  –زایشگاه 
بیمارستان 
 گلدیس 

 خانم عالیی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت رآموزيتاریخ کا اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  معصومه صالحی 
  زهره صیام پور 

  زهرا کارکن جالل 
  زهرا جعفریان  
 سمانه احمدي 

15/7/93 -21/7/93  
22/9/93-1/10/93 

 صبح  –زایشگاه 
بیمارستان 
 گلدیس 

 خانم عالیی 

  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی 7ارآموزي دانشجویان ترم برنامه ک

  
  ورودي:      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 شش روز هفته 

 1در عرصه بارداري و زایمان کارآموزي 
  

 استاد مربوطه رستاننام بیما نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام قاسمی 
  محبوبه محمد امینی 

  ریحانه عمو شاهی 
  نیلوفر کریمی 
 زهره آقاجانی 

 صبح  –اتاق عمل  11/9/93-24/9/93
  کلینیک خانواده 

 بهارستان 
 خانم ذکایی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  زهرا نصر اصفهانی 
  پریسا ریاحی 

  پردیس قاسمی 
  مرضیه جعفر نژاد 

 پریا حاتمی 

6/8/93-12/8/93  
27/8/93 -3/9/93 

 صبح  –اتاق عمل 
  کلینیک خانواده 

 بهارستان 
 خانم ذکایی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  سنه صادقی مح
  صدیقه دارایی 
  زهرا ابراهیمی 

  نجمه بنی  
 سمانه فتحی 

 صبح  –اتاق عمل  13/8/93-26/8/93
  کلینیک خانواده 

 بهارستان 
 خانم ذکایی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  افسانه متولیان 
  نیلوفر جمالی 

  ابایی نرگس ب
  فاطمه ترابیان

 فهیمه جانقربان 

4/9/93 -10/9/93  
20/10/93 -25/10/93 

 صبح  –اتاق عمل 
  کلینیک خانواده 

 بهارستان 
 خانم ذکایی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  ساناز درخشنده 
  مهرنوش سلطانی 

  فرشته فتاحی 
  شته خجسته بختفر

 هاجر تاجمیر  

 صبح  –اتاق عمل  18/10/93- 6/10/93
  کلینیک خانواده 

 بهارستان 
 خانم ذکایی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  معصومه صالحی 
  زهره صیام پور 

  زهرا کارکن جالل 
  زهرا جعفریان  

 دي سمانه احم

 صبح  –اتاق عمل  1/7/93-14/7/93
  کلینیک خانواده 

 بهارستان 
 خانم ذکایی 

  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی 7برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  ورودي:      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 یی   ماما گروه : 

 شش روز هفته 

 در عرصه کارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام قاسمی 
  محبوبه محمد امینی 

  ریحانه عمو شاهی 
  نیلوفر کریمی 
 زهره آقاجانی 

 دکتر غرضی  زایشگاه  25/9/93-27/9/93

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 

  خانم موسوي 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  زهرا نصر اصفهانی 
  پریسا ریاحی 

  پردیس قاسمی 
  مرضیه جعفر نژاد 

 

 دکتر غرضی  زایشگاه  13/10/93-15/10/93

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 
   خانم موسوي
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  محسنه صادقی 
  صدیقه دارایی 
  زهرا ابراهیمی 

  نجمه بنی  
 سمانه فتحی 

 دکتر غرضی  زایشگاه  29/9/93-1/10/93

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 

  خانم موسوي 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی یفرد گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  افسانه متولیان 
  نیلوفر جمالی 
  نرگس بابایی 
  فاطمه ترابیان

 

 دکتر غرضی  زایشگاه  16/10/93-18/10/93

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 

  خانم موسوي 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان م بخش ـ شیفتنا تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  ساناز درخشنده 
  مهرنوش سلطانی 

  فرشته فتاحی 
 فرشته خجسته بخت 

 دکتر غرضی  زایشگاه  4/10/93- 2/10/93

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 

  خانم موسوي 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  معصومه صالحی 
  زهره صیام پور 

  زهرا کارکن جالل 
  زهرا جعفریان  
 سمانه احمدي 

 دکتر غرضی  زایشگاه  8/10/93- 6/10/93

  خانم کریمی 
  خانم طالیی 

  خانم موسوي 
 خانم اسدي 

  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 ییماما 7برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  ورودي:      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 شش روز هفته 

 در عرصه بهداشتکارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  سمی الهام قا
  محبوبه محمد امینی 

  ریحانه عمو شاهی 
  نیلوفر کریمی 
 زهره آقاجانی 

 پایگاه ملک شهر  صبح –درمانگاه  24/8/93-3/9/93
  خانم کریمی 

  خانم دکتر مالیی نژاد 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  اصفهانی زهرا نصر 
  پریسا ریاحی 

  پردیس قاسمی 
  مرضیه جعفر نژاد

  پریا حاتمی 
 

 پایگاه ملک شهر  صبح –درمانگاه  13/8/9/3-22/8/93
  خانم کریمی 

  خانم دکتر مالیی نژاد 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  محسنه صادقی 
  صدیقه دارایی 
  زهرا ابراهیمی 

  نجمه بنی  
 سمانه فتحی 

 پایگاه ملک شهر  صبح –درمانگاه  1/7/93-10/7/93
  خانم کریمی 

  خانم دکتر مالیی نژاد 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  افسانه متولیان 
  الی نیلوفر جم

  نرگس بابایی 
  فاطمه ترابیان

 فهیمه جانقربان 

 پایگاه ملک شهر  صبح –درمانگاه  12/7/93-21/7/93
  خانم کریمی 

  خانم دکتر مالیی نژاد 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  ساناز درخشنده 
  مهرنوش سلطانی 

  فرشته فتاحی 
  فرشته خجسته بخت

 هاجر تاجمیر  

 پایگاه ملک شهر  صبح –درمانگاه  13/9/93- 4/9/93
  خانم کریمی 

  خانم دکتر مالیی نژاد 
 خانم اسدي 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  معصومه صالحی 
  زهره صیام پور 

  کارکن جالل زهرا 
  زهرا جعفریان  
 سمانه احمدي 

 پایگاه ملک شهر  صبح –درمانگاه  1/8/93- 22/7/93
  خانم کریمی 

  خانم دکتر مالیی نژاد 
 خانم اسدي 

  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی 7برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  ورودي:      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : :      ساعت کارآموزي   روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 شش روز هفته 

 در عرصه بهداشت کارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام قاسمی 
  محبوبه محمد امینی 

  ریحانه عمو شاهی 
  ی نیلوفر کریم

 زهره آقاجانی 

 خانم خدایی  خدیجه کبري  صبح  –درمانگاه  6/9/93- 4/9/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  زهرا نصر اصفهانی 
  پریسا ریاحی 

  پردیس قاسمی 
  مرضیه جعفر نژاد

 پریا حاتمی 

 خانم خدایی  خدیجه کبري  صبح  –درمانگاه  22/9/93-24/9/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  محسنه صادقی 
  صدیقه دارایی 
  زهرا ابراهیمی 

  نجمه بنی  
 سمانه فتحی 

 خانم خدایی  خدیجه کبري  صبح  –درمانگاه  11/9/93-13/9/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت اریخ کارآموزيت اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  افسانه متولیان 
  نیلوفر جمالی 
  نرگس بابایی 
  فاطمه ترابیان

 فهیمه جانقربان 

 خانم خدایی  خدیجه کبري  صبح  –درمانگاه  17/9/93- 15/9/93

 استاد مربوطه اننام بیمارست نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  ساناز درخشنده 
  مهرنوش سلطانی 

  فرشته فتاحی 
  فرشته خجسته بخت 

 هاجر تاجمیر 

 خانم خدایی  خدیجه کبري  صبح  –درمانگاه  25/9/93-27/9/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  ی معصومه صالح
  زهره صیام پور 

  زهرا کارکن جالل 
  زهرا جعفریان  
 سمانه احمدي 

 خانم خدایی  خدیجه کبري  صبح  –درمانگاه  18/9/93-20/9/93

  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی 7برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  ورودي:      

  
 

  30/7 – 30/12: صبح ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 شش روز هفته 

 در عرصه نوزادان کارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام قاسمی 
  محبوبه محمد امینی 

  ریحانه عمو شاهی 
  نیلوفر کریمی 

 جانی زهره آقا

15/7/93 -17/7/93  
16/10/93-18/10/93 

 خانم صبوري  دکتر بهشتی  عصر  –نوزادان 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  زهرا نصر اصفهانی 
  پریسا ریاحی 

  پردیس قاسمی 
  مرضیه جعفر نژاد 

 پریا حاتمی 

22/7/93 -24/7/93  
9/10/93 -11/10/93 

 خانم صبوري  دکتر بهشتی  عصر  –نوزادان 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  محسنه صادقی 
  صدیقه دارایی 
  زهرا ابراهیمی 

  نجمه بنی  
 سمانه فتحی 

29/7/93-1/8/93  
2/10/93 -4/10/93 

 خانم صبوري  ر بهشتی دکت عصر  –نوزادان 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  افسانه متولیان 
  نیلوفر جمالی 
  نرگس بابایی 
  فاطمه ترابیان

 فهیمه جانقربان 

6/8/93-8/8/93  
25/9/93-27/9/93 

 خانم صبوري  دکتر بهشتی  عصر  –نوزادان 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  ساناز درخشنده 
  مهرنوش سلطانی 

  فرشته فتاحی 
  فرشته خجسته بخت

 هاجر تاجمیر  

13/8/93-15/8/93  
18/9/93-20/9/93 

 خانم صبوري  دکتر بهشتی  عصر  –نوزادان 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  معصومه صالحی 
  زهره صیام پور 

  زهرا کارکن جالل 
  زهرا جعفریان  
 سمانه احمدي 

27/8/93 -29/8/93  
11/9/93-13/9/93 

 خانم صبوري  دکتر بهشتی  عصر  –نوزادان 

  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی 7شجویان ترم برنامه کارآموزي دان

  
  ورودي:      

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 سه روز دوم هفته  

 در عرصه نوزادان کارآموزي 
  

 طهاستاد مربو نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام قاسمی 
  محبوبه محمد امینی 

  ریحانه عمو شاهی 
  نیلوفر کریمی 
 زهره آقاجانی 

 خانم اسدي  دکتر غرضی  صبح  –نوزادان  1/7/93-3/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  زهرا نصر اصفهانی 
  یاحی پریسا ر

  پردیس قاسمی 
  مرضیه جعفر نژاد 

 پریا حاتمی 

 خانم اسدي  دکتر غرضی  صبح  –نوزادان  8/7/93-10/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  محسنه صادقی 
  صدیقه دارایی 
  زهرا ابراهیمی 

  نجمه بنی  
 سمانه فتحی 

 خانم اسدي  دکتر غرضی  صبح  –نوزادان  17/7/93- 15/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  افسانه متولیان 
  نیلوفر جمالی 
  نرگس بابایی 
  فاطمه ترابیان

 فهیمه جانقربان 

 اسدي خانم  دکتر غرضی  صبح  –نوزادان  24/7/93- 22/7/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  ساناز درخشنده 
  مهرنوش سلطانی 

  فرشته فتاحی 
  فرشته خجسته بخت 

 هاجر تاجمیر 

 خانم اسدي  دکتر غرضی  صبح  –نوزادان  29/7/93-1/8/93

 استاد مربوطه نام بیمارستان ش ـ شیفتنام بخ تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  معصومه صالحی 
  زهره صیام پور 

  زهرا کارکن جالل 
  زهرا جعفریان  
 سمانه احمدي 

 خانم اسدي  دکتر غرضی  صبح  –نوزادان  6/8/93-8/8/93

  



  
  

                   
 

  باسمه تعالی
 مامایی 7برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  رودي: و     

  
 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی    گروه : 

 شش روز هفته 

 در عرصه سونوگرافی و رادیولوژيکارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  ام قاسمی اله
  محبوبه محمد امینی 

  ریحانه عمو شاهی 
  نیلوفر کریمی 
 زهره آقاجانی 

22/7/93 -1/8/93 - - - 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  زهرا نصر اصفهانی 
  پریسا ریاحی 

  پردیس قاسمی 
  مرضیه جعفر نژاد 

 پریا حاتمی 

4/9/93 -13/9/93 - - - 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  محسنه صادقی 
  صدیقه دارایی 
  زهرا ابراهیمی 

  نجمه بنی  
 سمانه فتحی 

3/8/93-12/8/93 - - - 

 تاد مربوطهاس نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  افسانه متولیان 
  نیلوفر جمالی 
  نرگس بابایی 
  فاطمه ترابیان

 فهیمه جانقربان 

1/7/93-10/7/93 - - - 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  ساناز درخشنده 
  مهرنوش سلطانی 

  فرشته فتاحی 
  سته بخت فرشته خج

 هاجر تاجمیر 

12/7/93-21/7/93 - - - 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  معصومه صالحی 
  زهره صیام پور 

  زهرا کارکن جالل 
  زهرا جعفریان  
 سمانه احمدي 

13/8/93-22/8/93 - - - 

 



  
  
                     

ی                      ماما تاری و  ه  ا  د

  باسمه تعالی
 مامایی 7برنامه کارآموزي دانشجویان ترم 

  
  ورودي:      

 

  30/7 – 30/12صبح : ساعت کارآموزي :        روزهاي کارآموزي :
 30/12 - 30/17عصر : 

 مامایی  گروه : 

 

 در عرصه فیزیوتراپی  کارآموزي 
  

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی فردی گروه

1 

1  
2  
3  
4  
5 

  الهام قاسمی 
  محبوبه محمد امینی 

  ریحانه عمو شاهی 
  نیلوفر کریمی 
 زهره آقاجانی 

  صبح  6/7/93
  عصر  7/7/93
  صبح 9/9/93
 عصر 10/9/93

 خانم مشکاتی  - فیزیوتراپی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت موزيتاریخ کارآ اسامی ردیف گروه

2 

1  
2  
3  
4  
5 

  زهرا نصر اصفهانی 
  پریسا ریاحی 

  پردیس قاسمی 
  مرضیه جعفر نژاد 

 

  عصر  14/7/93
  صبح  20/7/93
  صبح  27/7/93
 عصر  28/7/93

 خانم مشکاتی  - فیزیوتراپی 

 استاد مربوطه رستاننام بیما نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

3 

1  
2  
3  
4  
5 

  محسنه صادقی 
  صدیقه دارایی 
  زهرا ابراهیمی 

  نجمه بنی  
 سمانه فتحی 

  صبح  16/9/93
  عصر  17/9/93
  صبح  7/10/93
 عصر  8/10/93

 خانم مشکاتی  - فیزیوتراپی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

4 

1  
2  
3  
4  
5 

  افسانه متولیان 
  نیلوفر جمالی 
  نرگس بابایی 
  فاطمه ترابیان

 

  صبح  4/8/93
  عصر  5/8/93
  صبح  11/8/93
 عصر  1/10/93

 خانم مشکاتی  - فیزیوتراپی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

5 

1  
2  
3  
4  
5 

  ساناز درخشنده 
  ی مهرنوش سلطان

  فرشته فتاحی 
  فرشته خجسته بخت

 

  صبح  18/8/93
  عصر  19/8/93

  صبح  23/9/93
 عصر  24/9/93

 خانم مشکاتی  - فیزیوتراپی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

6 

1  
2  
3  
4  
5 

  معصومه صالحی 
  زهره صیام پور 

  زهرا کارکن جالل 
  ن  زهرا جعفریا

 سمانه احمدي 

  صبح  25/8/93
  عصر  26/8/93
  صبح  2/9/93
 عصر  3/9/93

 خانم مشکاتی  - فیزیوتراپی 

 استاد مربوطه نام بیمارستان نام بخش ـ شیفت تاریخ کارآموزي اسامی ردیف گروه

7 

1  
2  
3  
4  
5 

  هاجر تاجمیر 
  فهیمه جانقربان 

  پریا حاتمی 
  زهرا رمضانی 

  مریم بیات

  ح صب 14/10/93
  عصر  15/10/93
  صبح  21/10/93
  عصر  22/10/93

 خانم مشکاتی  - فیزیوتراپی 

  



  


