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 ( 2)ترم  99 مهر دانشجویان کارشناسی مامایی ییاصول و فنون مامابرنامه کارآموزی 
 و عصرشنبه صبح سه شنبه تا روزهای کارآموزی: 

 
 عصر بیمارستان کوثر بخش پره ناتالروزهای شنبه و یکشنبه صبح کاراموزی در محل آموزش مهارت های بالینی و 

 بیمارستان کوثر در بخش پست پارتومدر و عصر روزهای دوشنبه و سه شنبه صبح 
 18الی  8صبح  ساعات کاراموزی:

 

 17 16 15 14 13 12 11 10 هفته براساس تقویم مربیان

 11 10 9 8 7 6 5 4 991براساس تقویم دانشجویان ورودی هفته 

A *        

B  *       

C   *      

D    *     

E     *    

F      *   

G       *  

H        * 

  :اساتید

 صبح: شنبه و دوشنبه: خانم طاهرپور؛ یکشنبه و سه شنبه: خانم معافی

 یکشنبه و سه شنبه: خانم ساربانی؛ نظریعصر: شنبه و دوشنبه: خانم 
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 98-99دوم  مسالین در( 2)ترم  99 مهر دانشجویان کارشناسی مامایی خدمات بهداشت جامعهبرنامه کارآموزی 
 ی: خانم دکتر جورابچاستاد          8-13 موزی:صبحآساعات کار

 

      محل کارآموزی تاریخ گروه 

A & B 25/1/1400 مرکز بهداشت نظام آباد 

C & D 1/2/1400 مرکز بهداشت نظام آباد 

E & F 8/2/1400 مرکز بهداشت نظام آباد 

G & H 15/2/1400 مرکز بهداشت نظام آباد 

 

 
 

 روزانه  ( 2)ترم  99سامی دانشجویان مامایی پیوسته ا

A ینیحس هارهب -یاصغر نینگ -رخانلویش غزاله -انیمحمد میمر 

B یانشدادیپ فاطمه -ی محمد نایمب -ی عصار سالله -ی کاظم حانهیر -فر بهنام فاطمه 

C رزایم یحاج عارفه -یتقو مایش -یمیعظ محدثه -یاکرام سحر 

D یفوالد زهرا -یفرج هیمهد -یمیابراه سحر -انور ینورائ میمر 

E یافالطون دهیسع -یقاسم دهیسپ -انیانیک فاطمه -یشعبان فاطمه 

F یریکب معصومه -نژاد یکمال فاطمه -فرد یقاسم نبیز -ونیب هینسا 

G یقربان الریا - پور عبداهلل میرم -یگیمحمدب زهرا -راشهیم مائده 

H ی لطف هیعط -ینیحس زهرا -یموسو نبیز -یلشگر سارا 
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 98-99دوم  مسالیندر ( 4)ترم  98 مهر برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی مامایی

 و عصر: پذیرش بیمارستان کوثر صبح تا چهارشنبه؛ شنبه: طبیعی بارداری وزهای کارآموزی ر

   8-18 ساعات کاراموزی:

 2 3 4 5 6 7 8 9 

A *        

B  *       

C   *      

D    *     

E     *    

F      *   

G       *  

H        * 

  اساتید:
 خانم نوریانی شنبه تا دوشنبه: خانم بهشتی، سه شنبه و چهارشنبه:صبح: 

 ؛ یکشنبه و سه شنبه: خانم ساربانینظریخانم  چهارشنبه: و عصر: شنبه و دوشنبه
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 روزانه  ( 4)ترم  98سامی دانشجویان مامایی پیوسته ا

A  عاطفه حمام چی –ندا سلیمان آبادی  –سارا اهلل وردی 

B  سارا بیات –غزاله باقری 

C  الهه فراهانی –مرضیه محمدی  –لیال کاظمی 

D  زهرا رشوند –سارا محمدی  –سارا احمدی 

E  شیوا افشار –هما امینی  –شیما شفاهی 

F  فاطمه یوسفیه –زهرا احمد خانی  –فاطمه عسگری 

G  مهرانه شاه محمدی –سارا یوسفی  –ملیکا احمدی کیا 

H  عارفه طاهرخانی –زهرا مالک  –زهرا حاجی آقایی 
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 ( 6)ترم  97برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی مامایی 

 به مدت دو هفته چهارشنبه صبح / عصر: لیبر بیمارستان کوثر تا شنبه: 2و  1زایمان  :و غیر طبیعیکارآموزی زایمان طبیعی 

 11-14سه روز النگ طبق برنامه در هفته کارآموزی کودکان: 

 به مدت یک هفته عصر /شنبه صبحدو شنبه تاجراحی:  -کارآموزی داخلی

  و کودک: ی بهداشت مادرکارآموز

 : درمانگاه نوابشنبه صبح به مدت یک هفتهچهار : شنبه تا1هداشت ب

 : درمانگاه مینودرشنبه صبح به مدت یک هفتهچهار شنبه تا :2بهداشت 

 کارآموزی بیماریهای زنان:

 هفته 1به مدت  درمانگاه زنان کوثر ص نبهسه ششنبه تا : 1زنان  

 هفته 1به مدت  پست پارتوم بیمارستان کوثرعصر بخش و  درمانگاه نازایی والیت دوشنبه صبح: شنبه تا  :2زنان  

 

 18تا  8:  ع ساعات کارآموزی ص/

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

A  2زایمان  14روز اول هفته  3 داخلی جراحی 1بهداشت  2بهداشت  1زنان  2زنان  1زایمان 

B  14روز دوم هفته  3 داخلی جراحی 1بهداشت  2بهداشت  1زنان  2زنان  1زایمان  2زایمان 

C 3  داخلی جراحی 1بهداشت  2بهداشت  1زنان  2زنان  1زایمان  2زایمان  11روز اول هفته 

D 1بهداشت  2بهداشت  1زنان  2زنان  1زایمان  2زایمان  11روز دوم هفته  3 داخلی جراحی 

E  2بهداشت  1زنان  2زنان  1زایمان  2زایمان  12روز اول هفته  3 داخلی جراحی 1بهداشت 

F  1زنان  2زنان  1زایمان  2زایمان  12روز دوم هفته  3 داخلی جراحی 1بهداشت  2بهداشت 

G  2زنان  1زایمان  2زایمان  13روز اول هفته  3 داخلی جراحی 1بهداشت  2بهداشت  1زنان 

H  1زایمان  2زایمان  13روز دوم هفته  3 داخلی جراحی 1بهداشت  2بهداشت  1زنان  2زنان 
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 : تیداسا

 :خرانم زرآبرادی/ ی و عصرر: عصر خانم یعقوبی/ یکشنبه صبح: دکتر بهرامی و عصر خانم عسگری/ دوشنبه صبح: خانم طاهرپور و عصر خانم رنجکش/ سه شنبه صبح: دکترر بهرامرشنبه: صبح دکتر علی مرادی؛  اتاق زایمان

 و عصر خانم عسگری صبح:  خانم معافی عصر: خانم صفاری/ پنج شنبه صبح: خانم فالح چهارشنبه

 :شنبه و دوشنبه: خانم معافی/ یکشنبه و سه شنبه: خانم طاهرپور درمانگاه زنان 

 :چهارشنبه: خانم طاهرپورسه شنبه: خانم معافی/  /دوشنبه: خانم والدی شنبه و یکشنبه: دکتر الفتی/ درمانگاه مینودر 

 :دکتر جورابچی  :چهارشنبه /شنبه: دکتر جورابچیو سه شنبه: دکتر بهرامی/ یکشنبه: خانم رنجکش/ دوشنبه  درمانگاه نواب 

  خانم گرجی نازایی:درمانگاه 

  خانم سیده معصومه موسوی :پست پارتومبخش 

 خانم حیدری :بیمارستان قدس بیماریهای کودکان 

 خانم دکتر آژ :بیمارستان والیت داخلی جراحی 
 

 روزانه  ( 6)ترم  97سامی دانشجویان مامایی پیوسته ا

A پرستو بیات افشار -سمانه رمضانی -نگین آبرومند -فریبا رسولی 

B مرضیه اصفهانی -رویا یوسفی -مهسا جباری 

C فاطمه یاحقی -معصومه گروسی  -زینب کشاورزرضا 

D  سیده فاطمه موسوی خوشدل -واعظیفاطمه  -صبا معروفی 

E سمانه رجائی فر -حانیه ملکی -زهرا گودرزوندچگینی 

F سیمین خراملی -فاطمه فقیهی -کیمیا حاجی رفیعی -زهراسادات بی نیاز 

G  هستی خادمی–بهاره نظری  -سحر نصیری اوانکی 

H  سیده فاطمه طاهری -نسترن برزگرساکی -ماجده احمدلو 
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 ( 8)ترم  96 دانشجویان کارشناسی مامایی 2درعرصه  کارورزیبرنامه 
 19:30 -7:30 شبساعات کارآموزی  هفته اول 8 :1 زایمان طبیعی و غیر طبیعیروزهای کارورزی در عرصه 

 سونوگرافی روز دوشنبه+ رادیولوژی و  شب های فرد: 2لیبر  /شب های زوج: 1لیبر 

 19:30 -7:30 و شب 7:30 -19:30ساعات کارآموزی ص/ع  هفته دوم 8: 2کارورزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی 

 شنبه تا پنج شنبه النگ: 3لیبر  /شب های فرد: 2لیبر  /شب های زوج: 1لیبر 

 8-14ساعات کارآموزی  هفته دوم 8: بهداشت مادر و کودکروزهای کارورزی در عرصه 

پره ناتال بخش عصر زنان و درمانگاه صبح  شنبه تا سه شنبه: 3بهداشت  /: درمانگاه مینودرشنبه صبح به مدت یک هفتهچهار شنبه تا :2بهداشت  /: درمانگاه نوابشنبه صبح به مدت یک هفتهچهار شنبه تا :1بهداشت 

 بیمارستان کوثر

 8-14ساعات کارآموزی  هفته اول 8 – هفتهیک به مدت  پنج شنبه صبحتا شنبه : نوزادانکارورزی در عرصه روزهای 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

A  2لیبر  نوزادان      1لیبر 

B  نوزادان      1لیبر  2لیبر 

C 1لیبر  2لیبر  نوزادان      

D  1لیبر  2لیبر  نوزادان     

E   1لیبر  2لیبر  نوزادان    

F    1لیبر  2لیبر  نوزادان   

G     1لیبر  2لیبر  نوزادان  

H      1لیبر  2لیبر  نوزادان 

 

 10 11 12 13 14 15 16 17 

A 2لیبر  3لیبر 1بهداشت  2بهداشت  3بهداشت    1لیبر 

B  3لیبر 1بهداشت  2بهداشت  3بهداشت    1لیبر 2لیبر 

C 1بهداشت  2بهداشت  3بهداشت    1لیبر 2لیبر  3لیبر 

D  2بهداشت  3بهداشت    1لیبر 2لیبر  3لیبر 1بهداشت 

E  3بهداشت    1لیبر 2لیبر  3لیبر 1بهداشت  2بهداشت 

F  1لیبر 2لیبر  3لیبر 1بهداشت  2بهداشت  3بهداشت   

G   1لیبر 2لیبر  3لیبر 1بهداشت  2بهداشت  3بهداشت  

H    1لیبر 2لیبر  3لیبر 1بهداشت  2بهداشت  3بهداشت 
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 : تیداسا

 :و عصرر  دکترر الفتریدوشنبه صبح:  /و شب خانم زرآبادی یکشنبه صبح: دکتر بهرامی و عصر خانم عسگری /خانم بهشتی 10-17خانم فالح و  2-9؛ شب هفته صبح دکتر علی مرادی؛ عصر خانم یعقوبیشنبه:  اتاق زایمان

و شب خانم زرآبادی/ پنج شنبه  عصر: خانم صفاری طاهرپورچهارشنبه صبح:  خانم  /خانم بهشتی  10-17انم فالح و خ 2-9و شب هفته  سه شنبه صبح: دکتر بهرامی و عصر: خانم زرآبادی /و شب خانم موسوی خانم رنجکش
 صبح: خانم صفاری و عصر خانم ابراهیمی و شب خانم بهشتی

 :شنبه و دوشنبه: خانم معافی/ یکشنبه و سه شنبه: خانم طاهرپور درمانگاه زنان 

 دکتر حسینی و خانم مجیدی :بیمارستان کوثر رادیولوژی و سونوگرافی 

  دکتر الفتی :چهارشنبه /شنبه: دکتر جورابچیو سه شنبه: دکتر بهرامی/ یکشنبه: خانم رنجکش/ دوشنبه  :نوابدرمانگاه 

 معافیچهارشنبه: خانم  / : خانم والدیو سه شنبه دوشنبه شنبه و یکشنبه: دکتر الفتی/: درمانگاه مینودر 

  :شنبه و یکشنبه: خانم فالح شیخلری/ دوشنبه و سه شنبه:خانم رودبارکیبخش پره ناتال 

  خانم کاکاوند ادان کوثر:نوزبخش 

 

 روزانه  ( 8)ترم  96سامی دانشجویان مامایی پیوسته ا

A  اکرم محمدی -زهرا تفضلی -سیما شاهمرادی -آزاده ساروخانی 

B فاطمه ایراندوست -حدیثه شاملو -محمدآقازادهنسترن  -زهرا حاجی اصغری 

C عطیه علی جربان -فاطمه درویش پور -مریم ملکی-فائزه ابراهیمی 

D عاطفه شریعتمداری -کتایون قصابانی -مریم جهانمحمدی-مرضیه جهانمحمدی 

E زینب بیگدلی-نرگس صفری-الهه چل بیگی-شقایق رضایی نیک 

F فهیمه اوتادی -آمنه قبادیها-عباسیسحر -افشارپرستو بیات 

G فاطمه عزیزی –فهیمه قارامحمد -هانیه مردانی  -هانیه نظری                                                                  

H شادی صالح ابادی -الهام قجر-مهدیه طاهری- 

 


