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 دانشکده پرستاری مامایی
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 99-99نیمسال دوم در ( 2)ترم  99 مهر دانشجویان کارشناسی مامایی ییاصول و فنون مامابرنامه کارآموزی 
 0:31– 03:31ساعات کاراموزی:صبح  والیتبیمارستان بخش داخلی زنان پنج شنبه ص  و (صبح: بخش بعد از زایمان و عصر : بخش جراحی زنان)کوثر بیمارستان  النگچهارشنبه روزهای کارآموزی: 

 1         2       3       4 5      6       9        9 11       11       12      13 14      15      16      11 

A اصول و فنون مامایی    

B  اصول و فنون مامایی   

C   اصول و فنون مامایی  

D    اصول و فنون مامایی 

 رضاییپنج شنبه ص خانم ،  باجالنچهارشنبه عصر خانم ،   حاج نصیریخانم اصول و فنون مامایی: چهارشنبه ص  :اساتید

 

 99-99دوم  مسالین در( 2)ترم  99 مهر کارشناسی ماماییدانشجویان  خدمات بهداشت جامعهبرنامه کارآموزی 
 ی: خانم دکتر جورابچاستاد          8-03 موزی:صبحآساعات کار          روزهای کارآموزی خدمات بهداشت جامعه: چهارشنبه ص   

      محل کارآموزی تاریخ گروه 

C 

 ستاد مرکز بهداشت شهیدبلندیان 1/12/99: 4هفته 

 مرکز خدمات جامع ولیعصر  14/12/99: 5هفته 

 خانه بهداشت و مرکز نظام آباد  21/12/99: 6هفته 

D 

 ستاد مرکز بهداشت شهیدبلندیان 21/1/99: 9هفته 

 مرکز خدمات جامع ولیعصر  21/1/99: 9هفته 

 خانه بهداشت و مرکز نظام آباد  3/2/99: 11هفته 

A 

 شهیدبلندیانستاد مرکز بهداشت  11/2/99: 11هفته

 مرکز خدمات جامع ولیعصر  11/2/99: 12هفته

 خانه بهداشت و مرکز نظام آباد  24/2/99: 13هفته

B 

 ستاد مرکز بهداشت شهیدبلندیان 31/2/99: 14هفته

 مرکز خدمات جامع ولیعصر  1/3/99: 15هفته

 خانه بهداشت و مرکز نظام آباد  14/3/99: 16هفته 
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 99-99دوم  مسالینروزانه  در ( 2)ترم  99دانشجویان مامایی پیوسته سامی ا

A  سارا بیات –غزاله باقری  –سارا لشکری  –عاطفه حمام چی  –ندا سلیمان آبادی  –سارا اهلل وردی 

B  زهرا رشوند –سارا محمدی  –سارا احمدی  –الهه فراهانی  –مرضیه محمدی  –لیال کاظمی 

C  فاطمه یوسفیه  –زهرا احمد خانی  –فاطمه عسگری  -شیوا افشار  –هما امینی  –شیما شفاهی 

D  عارفه طاهرخانی –زهرا مالک  –زهرا حاجی آقایی  –مهرانه شاه محمدی  –سارا یوسفی  –ملیکا احمدی کیا 
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 99-99دوم  مسالیندر ( 4)ترم  91 مهر برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی مامایی

 صبح و عصر( یکشنبه پذیرش بیمارستان کوثر:  ؛صبح مرکز سالمت بلندیان: شنبهطبیعی )بارداری وزهای کارآموزی ر

 13:31 – 19:31عصر:   1:31-13:31ساعات کاراموزی:صبح 

 1         2       3       4 5      6       9        9 11       11       12      13 14      15      16      11 

A  بارداری طبیعیکارآموزی    

B   بارداری طبیعیکارآموزی   

C    بارداری طبیعیکارآموزی  

D     بارداری طبیعیکارآموزی 

 
 

 

  اساتید:
  (9-01)خانم معافی ( و 0-8)دکتر آژ : بلندیانمرکز سالمت 
  :(0-01)هفته  معافی / یکشنبه عصر خانمدکتر آژیکشنبه صبح خانم پذیرش بیمارستان کوثر 
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 99-99دوم  مسالیروزانه  در ن( 4)ترم  91سامی دانشجویان مامایی پیوسته ا

A  رویا یوسفی -مهسا جباری -کیمیا حاجی رفیعی -زهراسادات بی نیاز -بهاره نظری  -سیده فاطمه طاهری 

B سیده فاطمه موسوی خوشدل -فاطمه واعظی -نصیری اوانکیسحر  -صبا معروفی  - -حانیه ملکی -زهرا گودرزوندچگینی 

C  هستی خادمی -سمانه رمضانی -نگین آبرومند -فریبا رسولی -نسترن برزگرساکی -ماجده احمدلو 

D فاطمه فقیهی -فاطمه یاحقی  -معصومه گروسی  -زینب کشاورزرضا -سمانه رجائی فر -مرضیه اصفهانی 
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 99-99دوم  مسالیندر ( 6)ترم  96دانشجویان کارشناسی مامایی برنامه کارآموزی 

 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه صبح / عصر: لیبر بیمارستان کوثر :و غیر طبیعیکارآموزی زایمان طبیعی 

 قدسبیمارستان  دوشنبه و سه شنبه صبحکارآموزی کودکان: 

 بیمارستان والیت صبح چهارشنبه و پنج شنبهجراحی:  -کارآموزی داخلی

 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه مرکز بهداشت+ دوشنبه عصر پذیرش بیمارستان کوثرو کودک:  ی بهداشت مادرکارآموز

 دوشنبه و سه شنبه ع / بخش جراحی زنانص و چهارشنبه و سه شنبهکوثر دوشنبه زنان  یاتاق عمل جراحکوثرو درمانگاه نازایی بیمارستان والیت و کارآموزی بیماریهای زنان: درمانگاه زنان 

 13:31  -19:31ساعت کارآموزی ع ؛  1:31 -13:31ساعت کارآموزی ص :  ؛ 1:31-19:31ع زایمان :  ساعات کارآموزی ص/

 1         2       3       4 5      6       9        9 11       11       12      13 14      15      16      11 

A  بهداشت مادر و کودک زنان یهایماریب جراحی -/ داخلیکودکان و غیر طبیعیزایمان طبیعی 

B بیماریهای زنان جراحی -/ داخلیکودکان و غیر طبیعیزایمان طبیعی  بهداشت مادر و کودک 

C جراحی -/ داخلیکودکان و غیر طبیعیزایمان طبیعی  بهداشت مادر و کودک بیماریهای زنان 

D و غیر طبیعیزایمان طبیعی  بهداشت مادر و کودک بیماریهای زنان جراحی -/ داخلیکودکان 

 : تیداسا

 :( و 0-4آژ ) دکتار  صبح خاانم  چهارشنبه؛  (0-01)هفته  معافی ، عصر خانم(0-01)هفته  طاهرپورخانم صبح  سه شنبه ؛(0-01)هفته  حاج نصیری / عصر خانم (0-01)هفته  الفتی ردکتخانم  صبح دوشنبه اتاق زایمان

 (0-01)هفته  زرآبادی پور ، عصر خانم(9-01( و دکتر آژ )5-8علیمرادی )هفته دکتر 

  (4-01) دکتر بهرامی( و 0-3) دکتر علی مرادیخانم  خانم دکتر جورابچی؛ سه شنبه دوشنبه :نوابمرکز سالمت 

  :(0-01)هفته   حاج نصیری خانم؛ پنج شنبه ها طاهرپور  چهارشنبه خانممرکز سالمت مینودر 

 :(0-01)هفته  ستاریخانم  دوشنبه عصر پذیرش کوثر 

 :درمانگاه نازایی والیت خانم گرجی )روزهای  (0-01)هفته  خانم عزیزمحمدی + اتاق عمل جراحی زنان بیمارستان کوثر معافی/ چهارشنبه صبح خانم حاج نصیریسه شنبه صبح خانم / خانم طاهرپور دوشنبه درمانگاه زنان +

 ( طبق برنامه تفکیکی0-01دوشنبه وچهارشنبه هفته 

 (0-01)هفته  فالحو سه شنبه عصر خانم (0-01)هفته   صفرعلی نژاددوشنبه عصر خانم  :بخش جراحی زنان 

  : (0-01)هفته  خانم زرآبادی پوردوشنبه و سه شنبه بیماریهای کودکان 

  (9-01( و خانم فالح )هفته 0-8خانم طاهرپور )هفته   و پنج شنبه (0-01)هفته  خانم فالحچهارشنبه  جراحی:داخلی 
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 99-99دوم  مسالیروزانه  در ن( 6)ترم  96سامی دانشجویان مامایی پیوسته ا

A فهیمه قارامحمد -قصابانیکتایون  -هانیه مردانی  -هانیه نظری -حدیثه شاملو -نسترن آقازاده -زهرا حاجی اصغری 

B فاطمه عزیزی –فاطمه درویش پور  -سیما شاهمرادی -آزاده ساروخانی  -اکرم محمدی  -زهرا تفضلی                                                                  

C ملکیمریم -فائزه ابراهیمی-زینب بیگدلی-نرگس صفری-الهه چل بیگی-شقایق رضایی نیک 

D مریم جهانمحمدی-مرضیه جهانمحمدی-الهام قجر-جربانعطیه علی-آمنه قبادیها-سحر عباسی-افشارپرستو بیات 
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 99-99دوم  مسالیندر ( 9)ترم  95مهر  دانشجویان کارشناسی مامایی 2درعرصه  برنامه کارورزی
  اتاق زایمان شنبه شبپنج و شنبه  سهصبح و عصر /یکشنبه  و  شنبه :1زایمان طبیعی و غیر طبیعی روزهای کارورزی در عرصه 

 / اتاق زایمان شبشنبه چهار و شنبه و دوشنبه: 2کارورزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی 

 پنج شنبه صبح و عصر+  درمانگاه زنان و یکشنبه مراکز سالمتو چهارشنبه و دوشنبه و سه شنبه شنبه : و کودک بهداشت مادرروزهای کارورزی در عرصه 

 شنبه و یکشنبه و دوشنبه صبح بخش نوزادان : نوزادانکارورزی در عرصه روزهای 

 صبح سه شنبهروزهای   روزهای کارآموزی درعرصه رادیولوژی و اولتراسوند:
 09:31 -0:31؛ کاراموزی شب  03:31  -09:31؛ ساعت کارآموزی ع  0:31  -03:31ساعت کارآموزی ص : ؛  0:31-09:31ساعات کارآموزی ص/ع زایمان : 

 1         2       3       4 5      6       9        9 11       11       12      13 14      15      16      11 

A سونوگرافی/ نوزادانعرصه  بهداشت مادر و کودکعرصه  2عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی   1 یعیطب ریو غ یعیطب مانیعرصه زا 

B  بهداشت مادر و کودکعرصه  2عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی  1 یعیطب ریو غ یعیطب مانیعرصه زا / سونوگرافینوزادانعرصه 

C  2عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی  1 یعیطب ریو غ یعیطب مانیعرصه زا / سونوگرافینوزادانعرصه  بهداشت مادر و کودکعرصه 

D  1 یعیطب ریو غ یعیطب مانیعرصه زا / سونوگرافینوزادانعرصه  بهداشت مادر و کودکعرصه  2طبیعی و غیر طبیعی عرصه زایمان 

 

 : تیداسا

 :عصر ،(4-01) بهرامی( و دکتر 0-3علی مرادی )دکتر ؛ یکشنبه صبح (0-01) زرآبادی پور خانم و شب (0-01) حاج نصیریخانم عصر و  (9-01) بهرامی ( دکتر0-8)هفته  علی مرادیدکتر  شنبه صبح اتاق زایمان کوثر 

 شب خانم یعقوبی( و 0-01) گل علیزادهخانم عصر  (و0-01زرآبادی پور )صبح خانم  پنج شنبه ؛(0-01)بهشتیشنبه شب خانم چهار؛ (0-01)سه شنبه شب خانم یعقوبی؛ (0-01)موسویشنبه شب خانم دو ؛(0-01)معافی خانم 
(01-0) 

  رادیولوژی( و خانم دکتر حسینی فرد )سونوگرافی( شنبه ص خانم مجیدیسه  :بیمارستان کوثر سونوگرافیرادیولوژی و( 

  (9-01( و خانم زرآبادی پور )0-8چهارشنبه خانم رنجکش ) ؛ (0-01) دکتر الفتیشنبه  :نوابمرکز سالمت 

 :(0-01) طاهرپوریکشنبه خانم  درمانگاه زنان بیمارستان کوثر 

  (؛01-01) خانم معافی( و 0-00و سه شنبه خانم دکتر آژ )هفته  (0-01)هفته معافی خانم دوشنبه  مینودر:مرکز سالمت 

 (0-01)هفته  صبح خانم حاج نصیریدوشنبه و  یکشنبه؛ (0-01)هفته  فالح صبح خانمو دوشنبه شنبه  ادان کوثر:نوز 

 

  



9 

 

 

 99-99دوم  مسالیدر ن (9)ترم  روزانه 95سامی دانشجویان مامایی پیوسته ا

A یحنانه سلطان -یطاهر هیمهد -یقوت هیمرض -ترکمن  قهیصد  - ییرضا ایمح - یفاطمه لشگر 

B ت    راندوسیفاطمه ا -یمهسا هاشم - یفاطمه محمد -یفاطمه کاظم -زهرا کارگر -یباقر رزایم دهیسپ 

C فتاح ثیحد -یزهرا بدر - خیشزهرا  -یمهسا اسداله - یدریزهرا ح- ینیزهرا حس - ییعمو یعل فاطمه 

D یصالح آباد یشاد -زاده یرعلیش نینازن -ی عتمداریشر عاطفه - شوندیفاطمه درو - یدرسا امامقل -یاوتاد مهیفه 
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 99-99دوم  مسالی( در ن9)ترم  95مهر  ییماما یکارشناس انیدانشجوبرنامه تکمیل آمار زایمان 

  A B C D E F 

 1هفته 
الی  24/3/99

29/3/99 

 شنبه النگ/ 

 سه شنبه شب

 شنبه شب/ 

 سه شنبه النگ

یکشنبه النگ/ 

 چهارشنبه شب

یکشنبه شب/ چهارشنبه 

 النگ

 دوشنبه النگ/ 

 پنج شنبه شب

 دوشنبه شب/ 

 پنج شنبه النگ

 2هفته 
الی  31/3/99

5/4/99 

یکشنبه النگ/ 

 چهارشنبه شب

یکشنبه شب/ چهارشنبه 

 النگ

 دوشنبه النگ/ 

 شنبه شبپنج 

 دوشنبه شب/ 

 پنج شنبه النگ

 شنبه النگ/ 

 سه شنبه شب

 شنبه شب/ 

 سه شنبه النگ

 3هفته 
الی  1/4/99

12/4/99 

 دوشنبه النگ/ 

 پنج شنبه شب

 دوشنبه شب/ 

 پنج شنبه النگ

 شنبه النگ/ 

 سه شنبه شب

 شنبه شب/ 

 سه شنبه النگ

یکشنبه النگ/ 

 چهارشنبه شب

یکشنبه شب/ چهارشنبه 

 النگ

 4هفته 
الی  14/4/99

19/9/99 

 شنبه النگ/ 

 سه شنبه شب

 شنبه شب/ 

 سه شنبه النگ

یکشنبه النگ/ 

 چهارشنبه شب

یکشنبه شب/ چهارشنبه 

 النگ

 دوشنبه النگ/ 

 پنج شنبه شب

 دوشنبه شب/ 

 پنج شنبه النگ

 5هفته 
الی  21/4/99

26/4/99 

یکشنبه النگ/ 

 چهارشنبه شب

یکشنبه شب/ چهارشنبه 

 النگ

 دوشنبه النگ/ 

 پنج شنبه شب

 دوشنبه شب/ 

 پنج شنبه النگ

 شنبه النگ/ 

 سه شنبه شب

 شنبه شب/ 

 سه شنبه النگ

 6هفته 
الی  29/4/99

2/5/99 

 دوشنبه النگ/ 

 پنج شنبه شب

 دوشنبه شب/ 

 پنج شنبه النگ

 شنبه النگ/ 

 سه شنبه شب

 شنبه شب/ 

 سه شنبه النگ

یکشنبه النگ/ 

 چهارشنبه شب

شب/ چهارشنبه یکشنبه 

 النگ

 1هفته 
الی  4/5/99

9/5/99 

 شنبه النگ/ 

 سه شنبه شب

 شنبه شب/ 

 سه شنبه النگ

یکشنبه النگ/ 

 چهارشنبه شب

یکشنبه شب/ چهارشنبه 

 النگ

 دوشنبه النگ/ 

 پنج شنبه شب

 دوشنبه شب/ 

 پنج شنبه النگ

 9هفته 
الی  11/5/99

16/5/99 

یکشنبه النگ/ 

 چهارشنبه شب

چهارشنبه یکشنبه شب/ 

 النگ

 دوشنبه النگ/ 

 پنج شنبه شب

 دوشنبه شب/ 

 پنج شنبه النگ

 شنبه النگ/ 

 سه شنبه شب

 شنبه شب/ 

 سه شنبه النگ

 9هفته 
الی  19/5/99

23/5/99 

 دوشنبه النگ/ 

 پنج شنبه شب

 دوشنبه شب/ 

 پنج شنبه النگ

 شنبه النگ/ 

 سه شنبه شب

 شنبه شب/ 

 سه شنبه النگ

یکشنبه النگ/ 

 چهارشنبه شب

یکشنبه شب/ چهارشنبه 

 النگ

هفته 

11 

الی  25/5/99

31/5/99 

 شنبه النگ/ 

 سه شنبه شب

 شنبه شب/ 

 سه شنبه النگ

یکشنبه النگ/ 

 چهارشنبه شب

یکشنبه شب/ چهارشنبه 

 النگ

 دوشنبه النگ/ 

 پنج شنبه شب

 دوشنبه شب/ 

 پنج شنبه النگ
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  99-99دوم  مسالیدر ن (9)ترم  روزانه 95دانشجویان مامایی پیوسته  برنامه مربیان در تکمیل آمار زایمان

0-5هفته  صبح عصر شب  

 شنبه دکتر الفتی خانم حاج نصیری خانم بهشتی

 یک شنبه دکتر بهرامی خانم باجالن خانم فالح

 دوشنبه دکتر آژ خانم معافی خانم موسوی

 سه شنبه خانم طاهرپور خانم فالح خانم زرآبادی پور

 چهارشنبه دکتر علیمرادی خانم گل علیزاده خانم بهشتی

گل علیزادهخانم  خانم یعقوبی  پنج شنبه خانم زرآبادی پور 

1-01هفته      

 شنبه خانم زرآبادی پور خانم گل علیزاده خانم بهشتی

 یک شنبه خانم زرآبادی پور خانم گل علیزاده  خانم یعقوبی

زرآبادی پورخانم  خانم بهشتی خانم موسوی  دوشنبه 

 سه شنبه خانم باجالن خانم بهشتی خانم یعقوبی

 چهارشنبه خانم باجالن خانم گل علیزاده خانم بهشتی

صفرعلی نژادخانم  خانم یعقوبی  پنج شنبه خانم باجالن 
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 برنامه تکمیل آمار زایمان – 99-99دوم  مسالیدر ن (9)ترم  روزانه 95سامی دانشجویان مامایی پیوسته ا

A یمهسا هاشم - یفاطمه محمد -یفاطمه کاظم -زهرا کارگر -یباقر رزایم دهیسپ 

B عاطفه شریعتمداری -فهیمه اوتادی– شوندیفاطمه درو -یدرسا امامقل 

C مهدیه طاهری -ترکمن قهیصد - یحنانه سلطان -یقوت هیمرض 

D شادی صالح آبادی  -زاده یرعلیش نینازن - ییرضا ایمح - یاطمه لشگرف 

E ینیزهرا حس - ییعمو یعل فاطمه - یدریزهرا ح -  یزهرا بدر 

F فاطمه ایراندوست -فتاح ثیحد  -خیزهرا ش -یمهسا اسداله 

 

 

 


