
 بسوِ تعالی

 دادکشنه رپستاری و مامایی

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

تحصیلی  دوم " نیمسال 
69-69  " 

 

 هربی ًاظر : ذاًن شوسی پرٍیسی
 

 

 

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی رزیف

 ٍاحس

 بارزاری زایواى

 هسیریت

 ایام ّفتِ تارید

 ساعت کارآهَزی

 
ارزشیری  -ًجفی-یعقَبی -حسیٌی -ف.هحوسی

 ارزشیری-فرازیاًی-هرازی-راستیي-زازُ

 

 (ی)م هعتضسلیبرزایواى برش 

 )م هعتضسی(اٍرشاًس برش 

 

 17/12/95لغایت  16/11/95

 11/4/96 تیلغا 13/3/96

 (شب -عصر-)صبحشٌبِ شٌبِ لغایت سِ 

 (شب -عصر )شٌبِ  یکشٌبِ لغایت 

 8-14صبح: 

 14-20عصر:  

 20-8شب: 

 
 ّوتیاى-باباذاًی-رخ-بشرا هحوسی

 کٌجَری-کاکایی-قازری-برشی

 (ی)م هعتضس واىیبرزایبرش ل

 (یاٍرشاًس )م هعتضس برش

 5/2/96لغایت  21/12/95

 7/3/96 تیلغا 9/2/96

 شب( -عصر-شٌبِ لغایت سِ شٌبِ )صبح

 شب( -شٌبِ لغایت یک شٌبِ ) عصر

 8-14صبح: 

 14-20عصر:  

 20-8شب: 

1 
 آزیٌِ ًٍس -اسکَف -سیسیي -ذاطرُ حسیٌی

 هحوسی –هیرزایی  -رشیسی تبار –رسَلی 

 (ی)م هعتضس واىیبرزایبرش ل

 (یاٍرشاًس )م هعتضس برش

 9/3/96لغایت  9/2/96

 3/2/96 تیلغا 21/12/95

 

 شب( -عصر-شٌبِ لغایت سِ شٌبِ )صبح

 شب( -شٌبِ لغایت یک شٌبِ ) عصر

 8-14صبح: 

 14-20عصر:  

 20-8شب: 

2 
 قاسوی -حشوتی -اعظوی -سالوی

 شبٌن هحوسی-تَبرُ ریسی-فالحسیٌی

 (ی)م هعتضس واىیبرزایبرش ل

 (یاٍرشاًس )م هعتضس برش

 

 13/4/96لغایت  13/3/96

 15/12/95 تیلغا 16/11/95

 

 شب( -عصر-شٌبِ لغایت سِ شٌبِ )صبح

 شب( -شٌبِ لغایت یک شٌبِ ) عصر

 8-14صبح: 

 14-20  عصر:

 20-8شب: 

 :هعتضسی برگسار هی گرزز هَظفٌس زر آ.ززاًشجَیاى زر برًاهِ کارآهَزیْای زر عرصِ کارشٌاسی پیَستِ کِ بِ صَرت ایٌترشیپ زر هرکس**

 شیفت شب برش  اٍرشاًس زٍ شیفت عصر ٍ  زٍشیفت صبح ٍ  زٍ،  برش لیبر ٍ زایواى شیفت شب ّفتشیفت عصر ٍ چْارصبح ٍ شیفت  چْار -

 حضَر زاشتِ باشٌس.شیفت  عصر  جْت کارآهَزی هسیریت زیر ًظر زفتر پرستاری بیوارستاى  5 شیفت صبح ٍ 5 -



 

 بسوِ تعالی

 دادکشنه رپستاری و مامایی

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

تحصیلی  دوم" نیمسال 
69-69  " 

 

 هربی ًاظر : ذاًن هرین سلیوی
 

 

 

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی رزیف

 ٍاحس

 بارزاری زایواى

 زاذلی جراحی

 ایام ّفتِ تارید

 

 ساعت کارآهَزی

1 
 ّوتیاى-باباذاًی-رخ-بشرا هحوسی

 کٌجَری-کاکایی-قازری-برشی

 

 زایواى ٍلیبر ،اٍرشاًس

 برش ّای زاذلی جراحی

 اهام رضا)ع(م. 

 17/12/95لغایت  16/11/95
 صبح ٍ عصر شٌبِشٌبِ لغایت سِ 

 صبح شٌبِشٌبِ لغایت سِ 

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 

 
ارزشیری  -ًجفی-یعقَبی -حسیٌی -ف.هحوسی

 ارزشیری-فرازیاًی-هرازی-راستیي-زازُ

 

 زایواى ٍلیبر ،اٍرشاًس

 برش ّای زاذلی جراحی

 م. اهام رضا)ع(

 5/2/96لغایت  21/12/95
 شٌبِ لغایت سِ شٌبِ صبح ٍ عصر

 شٌبِ لغایت سِ شٌبِ صبح

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 

1 
 قاسوی -حشوتی -اعظوی -سالوی

 شبٌن هحوسی-تَبرُ ریسی-فالحسیٌی

 

 زایواى ٍلیبر ،اٍرشاًس

 برش ّای زاذلی جراحی

 م. اهام رضا)ع(

 9/3/96لغایت  9/2/96
 ٍ عصرشٌبِ لغایت سِ شٌبِ صبح 

 شٌبِ لغایت سِ شٌبِ صبح

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 

2 
 آزیٌِ ًٍس -اسکَف -سیسیي -ذاطرُ حسیٌی

 هحوسی –هیرزایی  -رشیسی تبار –رسَلی 

 

 زایواى ٍلیبر ،اٍرشاًس

 برش ّای زاذلی جراحی

 م. اهام رضا)ع(

 14/4/96لغایت  13/3/96
 شٌبِ لغایت سِ شٌبِ صبح ٍ عصر

 شٌبِ صبحشٌبِ لغایت سِ 

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 

                       صبح ٍ شیفت  چْار برگسار هی گرزز هَظفٌس زر  آ.ز.اهام رضا )ع(زاًشجَیاى زر برًاهِ کارآهَزیْای زر عرصِ کارشٌاسی پیَستِ کِ بِ صَرت ایٌترشیپ زر هرکس**

 حضَر زاشتِ باشٌس. صبح برش زاذلی جراحی زُ شیفتٍ  اٍرشاًسعصر  فتیش چْار صبح ٍ فتیش چْاربرش لیبر، زایواى ٍ شیفت عصر  چْار


