
 بسوه تعالی

 دادکشنه رپستاری و مامایی

 " رد مرکز آموزشی ردمانی امام رضا)ع(ویپستو مامایی ان كارشناسی ربانهم كارآموزی رد رعهص دانشجويان "

تحصیلی  دوم " نیمسال
69-69  " 

 

 

 

 هربی ناظر : خانن هرین سلیوی

 نام و نام خانوادگی ردیف

 واحذ

 بارداری زایواى

 داخلی جراحی

 ایام هفته تاریخ

 

 

 ساعت کارآهوزی

1 
-هنظریآرر -نقشبنذیفاطوه -الیاسیفرشته 

  کریویهصگاى 

  اورشانس، لیبرو زایواى

 بخش های داخلی جراحی

 م. اهام رضا)ع(

 26/12/95لغایت  27/11/95
 )صبح(  جوعهشنبه لغایت چهار

 )عصر(  جوعهشنبه لغایت چهار

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 

2 
 -هرادونذآرر -باقرزادههصگاى -رحیویالهام 

 تیووریهعصوهه – جلیلیاىسهیال 

 اورشانس، لیبرو زایواى 

 بخش های داخلی جراحی

 م. اهام رضا)ع(

 15/2/96لغایت  16/1/95

 

 چهارشنبه لغایت جوعه  )صبح(

 چهارشنبه لغایت جوعه  )عصر(

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 

3 
سویرا -شریفی اعظن -چراغیلیال  -کرهیلیال 

 قذهیپری -قوریناهیذ -حیذری

 اورشانس، لیبرو زایواى 

 بخش های داخلی جراحی

 م. اهام رضا)ع(

 19/3/96لغایت  20/2/96

 

 چهارشنبه لغایت جوعه  )صبح(

 چهارشنبه لغایت جوعه  )عصر(

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 

 :به صورت اینترشیپ در هرکسآ.د.اهام رضا )ع( برگسار هی گردد هوظفنذ درپیوسته که نادانشجویاى در برناهه کارآهوزیهای در عرصه کارشناسی **

 اورشانس  بخش عصر شیفتچهار شیفت عصر بخش لیبر، زایواى و پنج شیفت صبح و  سه -

 بیوارستاى حضور داشته باشنذ. بخش داخلی و جراحی عصر  شیفت 10  -

 

 

 



 بسوه تعالی

 دادکشنه رپستاری و مامایی

 معتضدی" رد مرکز آموزشی ردمانی كارشناسی ان ویپستو مامایی رد رعهص دانشجويان "ربانهم كارآموزی 

تحصیلی 
 "  69-69" نیمسال دوم 

 

 

 

 شوسی پرویسیهربی ناظر : خانن 

 نام و نام خانوادگی ردیف

 واحذ

 بارداری زایواى

 هذیریت

 ایام هفته تاریخ

 

 ساعت کارآهوزی

1 
 سهیال جلیلیاى -هرادونذآرر -هصگاى باقرزاده-الهام رحیوی

 هعصوهه تیووری–

 

 ( هعتضذی م)بخش لیبر زایواى

 بخش اورشانس)م هعتضذی (

 

لغایت  27/11/95

26/12/95 

 صبح، عصر، شب  جوعهشنبه لغایت چهار

 عصر ، شب  جوعهشنبه لغایت دو

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 20-8شب:

 

2 
ناهیذ -حیذریسویرا -شریفی اعظن -لیال چراغی -لیال کرهی

 پری قذهی-قوری

 ( هعتضذی م)بخش لیبر زایواى

 بخش اورشانس)م هعتضذی (

 

 15/2/96لغایت  16/1/95

 

 چهارشنبه لغایت جوعه  صبح، عصر، شب

 دوشنبه لغایت جوعه  عصر ، شب

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 20-8شب:

 

 هصگاى کریوی-آرر هنظری-فاطوه نقشبنذی-فرشته الیاسی 3

 

 ( هعتضذی م)زایواى بخش لیبر

 بخش اورشانس)م هعتضذی (

 

 19/3/96لغایت  20/2/96

 

 چهارشنبه لغایت جوعه  صبح، عصر، شب

 دوشنبه لغایت جوعه  عصر ، شب

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 20-8شب:

 

 :برگسار هی گردد هوظفنذ در هعتضذیپیوسته که به صورت اینترشیپ در هرکسآ.د.نادانشجویاى در برناهه کارآهوزیهای در عرصه کارشناسی **

  بخش لیبر، زایواىشیفت شب  شش و شیفت عصر  چهارشیفت صبح و  سه -

  اورشانسبخش  شبشیفت  دوو  عصرشیفت دو  -

 حضور داشته باشنذ.جهت کارآهوزی هذیریت زیر نظر دفتر پرستاری بیوارستاى  عصر  شیفت 5  -


