
 

 

   

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 دانشکده پرستاری مامایی

 
 89-99 سال تحصیلی  دانشجویان گروه مامایی در نیمسال اول و کارورزی برنامه کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 98-99 اولدر نیمسال  (3)ترم  روزانه  99مامایی کارشناسی برنامه کارآموزی دانشجویان 

 

  و کوثر بوعلیبیمارستان صبح  شنبهسه شنبه و چهار: نشانه شناسی و معاینات فیزیکیروزهای کارآموزی 

 :33الی  8ها از ساعت  صبح ساعات کاراموزی  

 

 34        33        32          33        31         9        8          9         6        5       4      3     2      3 گروه

A ------- 
 

 کاراموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
 

B ------- 
  

 یکیزیف ناتیو معا ینشانه شناس یکاراموز

C ------- 
 

 یکیزیف ناتیو معا ینشانه شناس یکاراموز

 

D ------ 
  

 یکیزیف ناتیو معا ینشانه شناس یکاراموز

 

 معافیخانم : مدرس 

                

 



 

 

 98-99 در نیمسال اول (3)ترم  روزانه  99جویان کارشناسی مامایی سامی  دانشا

 

 

 

 

A فاطمه یاحقی -کیمیا حاجی رفیعی -معصومه گروسی -زینب کشاورزرضا -سمانه رجائی فر -مرضیه اصفهانی 

B رمضانیسمانه  -نغمه ملکی -حانیه ملکی -زهرا گودرزوندچگینی -نگین آبرومند -فریبا رسولی -زهراسادات بی نیاز 

C سیده فاطمه موسوی خوشدل -فاطمه واعظی -سحر نصیری اوانکی -نسترن برزگرساکی -صبا معروفی -ماجده احمدلو 

D فاطمه فقیهی -هستی خادمی -رویا یوسفی -بهاره نظری -مهسا جباری-سیده فاطمه طاهری 

  
 
 

 



 

 

 98-99نیمسال اول  در (5)ترم  روزانه 96برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی مامایی 

 کوثربیمارستان  و بخش پذیرش اتاق زایمان ،صرع /بحصشیفت  ،و دوشنبه یکشنبهشنبه و : روزهای کارآموزی زایمان طبیعی 

  کوثربیمارستان نوزادان  بحصشیفت  و دوشنبه یکشنبه شنبه،: نوزادانروزهای کارآموزی 

  کوثربیمارستان  اورژانسبخش  ،بحص دوشنبه و یکشنبه: اورژانس زایمانروزهای کارآموزی  

 سازمان پزشکی قانونی قزوین ،بحص ، شیفتیکشنبه و دوشنبهشنبه، : نیروزهای کارآموزی پزشکی قانو 

 39:31-9:31شب:   9:31-39:31ساعات کاراموزی در اتاق زایمان: صبح و عصر: ؛ 33:31 -38:31: صرع؛ 8 -33:  بحص یساعات کارآموز 
 

 36        35         34        33 32        33       31       9               8         9        6       5   4        3          2         3 گروه

A پزشکی قانونی نوزادان اورژانس زایمان زایمان 

B زایمان پزشکی قانونی نوزادان اورژانس زایمان 

C زایمان اورژانس زایمان پزشکی قانونی نوزادان 

D نوزادان اورژانس زایمان زایمان پزشکی قانونی 

 تید:اسا

  :(3-36) ؛دکتر آژدوشنبه صبح خانم  /(3-36)معافی خانم صرع ،گلشاهیخانم  بحه صیکشنب /(3-36) حاج نصیریخانم  صرع،  دکتر علی مرادیخانم صبح شنبه اتاق زایمان  

 (3-36) معافیخانم  بهدوشن ؛خانم فالح یکشنبه: صبح /اورژانس زایمان 

 (3-36) گروه پزشکی قانونیشنبه و یکشنبه و دوشنبه صبح: : پزشکی قانونی 

 (3-36) ، یکشنبه صبح خانم حاج نصیری دوشنبه صبح خانم فالحو  شنبه: نوزادان 

 



 

 

 98-99اولدر نیمسال  (5)ترم  روزانه 96سامی دانشجویان مامایی پیوسته ا

 

 

 

 

 

A (پزشکی قانونی-)عاطفه شریعتمداری -قارامحمد مهیفه -یقصابان ونیکتا - یمردان هیهان -ینظر هیهان -شاملو ثهیحد -رن آقازادهنست -یاصغر یزهرا حاج 

B 
 (کاراموزی داخلی جراحی و پزشکی قانونی)فاطمه عزیزی -یخرامل نیمیس - پور شیفاطمه درو -یشاهمراد مایس - یآزاده ساروخان - یاکرم محمد -یزهرا تفضل

                         (                                                                                                                            کاراموزی داخلی جراحی)فهیمه اوتادی  –

C (پزشکی قانونی -بادیآشادی صالح) -یجهانمحمد میمر-یجهانمحمد هیمرض-الهام قجر-جربانیعل هیعط-هایآمنه قباد-یسحر عباس-افشاراتیپرستو ب 

D 
 -فاطمه ایراندوست-)مهدیه طاهری -ورپفاطمه حسین-یملک میمر-یمیفائزه ابراه-یگدلیب نبیز-ینرگس صفر-یگیچل ب الهه-کین ییرضا قیشقا

 (پزشکی قانونی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  98-99در نیمسال اول  (9)ترم  روزانه 95مامایی دانشجویان کارشناسی  3برنامه کارورزی درعرصه 

 بخش پره ناتال  بحص پنج شنبه ؛ مینودرسالمت  مرکز بحصو دوشنبه  یکشنبه صبح مرکز سالمت نواب؛ شنبه پره ناتال: :طبیعی و غیرطبیعی زی در عرصه بارداری آموروزهای کار

 رصبح و عص چهارشنبهو  شنبهسه  :زایمان  /// کوثربیمارستان 

  بیمارستان والیت بخش داخلی زنان بحصو پنج شنبه  سه شنبه و چهارشنبههای داخلی جراحی:  عرصه بیماری در یکارآموزروزهای 

 کوثر بیمارستان دوشنبهشنبه و یک شنبه و:  مدیریت عرصه در یکارآموز یروزها 

 چهارشنبه صبح  وسه شنبه  بخش جراحی زنان و اتاق عمل:شنبه، یکشنبه و دوشنبه صبح؛  : درمانگاه زنان کوثر :های زنان و ناباروری بیماریعرصه  در یروزهای کارآموز 

 روزهای کارآموزی تکمیلی زایمان : مطابق برنامه گروهی 

 39:31-9:31: بش  9:31-39:31ساعات کاراموزی در اتاق زایمان: صبح و عصر: ؛ 33:31 -38:31: صرع ؛8 -33:  بحص یساعات کارآموز 
    

 3           2           3           4         5       6          9          8             9          31         33           32          33      34       35       36 

A ک.ع.مدیریت 

 ک.ع. بیماری های داخلی و جراحی
 و ناباروری بیماریهای زنانک.ع.  ک.ع. بارداری طبیعی و غیرطبیعی

 شنبه و دوشنبه شب

 35و 33هفته  LDپنج شنبه 

 

B 
 بیماریهای زنان و ناباروریک.ع. 

 ک.ع.مدیریت

 ک.ع. بیماری های داخلی و جراحی
 ک.ع. بارداری طبیعی و غیرطبیعی

 یک شنبه و سه شنبه شب

 36و  34هفته  LDپنج شنبه 
C شنبه و دوشنبه شب 

 3و 3هفته  LDپنج شنبه 
 اریهای زنان و ناباروریبیمک.ع. 

 ک.ع.مدیریت

 ک.ع. بیماری های داخلی و جراحی
 ک.ع. بارداری طبیعی و غیرطبیعی

 ( ؛ 5-36مرکز سالمت نواب: شنبه خانم دکتر جورابچی) (5-36(؛ دوشنبه  خانم طاهرپور )5-36خانم دکتر جورابچی )هفته یکشنبه  :مرکز سالمت مینودر 

  :(5-36)خانم طاهرپور صبح  هشنب پنجبخش پره ناتال کوثر 

 : (5-36)زرآبادیعصر خانم  و طاهرپورخانم چهارشنبه صبح  /؛ (5-36) فالحخانم عصر  ؛(9-36و خانم گلشاهی ) (5-8)حاج نصیری سه شنبه صبح  اتاق زایمان  

 :(3 -32)خانم زرآبادی  و پنج شنبه صبح فالحخانم و چهارشنبه صبح  سه شنبه داخلی جراحی 

  :(3-32) بیمارستان کوثرخانم رشوند  صبحو دوشنبه  یکشنبهشنبه و مدیریت 

 (3-32؛ دوشنبه خانم حاج نصیری )خانم طاهر پوریکشنبه   ؛خانم  گلشاهی  درمانگاه زنان و پره ناتال کوثر: شنبه 

  :(3-32) مسئول اتاق عمل: اتاق عمل  و (3-32) زرآبادیخانم  و چهارشنبه صبح سه شنبهبخش جراحی زنان 

  (/ یکشنبه و 33-36و  3-4(/ شنبه و دوشنبه شب: خانم بهشتی )هفته 33-36و  3و  3کارآموزی تکمیلی زایمان: پنج شنبه صبح: خانم حاج نصیری و عصر: خانم زرآبادی )هفته های

 (33-36سه شنبه شب: خانم یعقوبی )هفته 

 



 

 

 

 

 

 

 98-99سال اول در نیم  (9)ترم  روزانه 95اسامی دانشجویان مامایی پیوسته 

 
 

A ترکمن قهیصد -یقوت هیمرض - شوندیفاطمه درو - یحنانه سلطان -یدرسا امامقل - ییرضا ایمح - یاطمه لشگرف 

B سعیده مهرعلیان  -زاده یرعلیش نینازن -یمهسا هاشم - یفاطمه محمد -یفاطمه کاظم -زهرا کارگر -یباقر رزایم دهیسپ 

C ینیزهرا حس - ییعمو یعل فاطمه- فتاح ثیحد - خیزهرا ش -یا اسدالهمهس - یدریزهرا ح -  یزهرا بدر 

 


