
 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی

 در مركز آموزشی درمانی معتضدی "كارشناسی پیوسته مامایی "برنامه كارآموزی در عرصه دانشجویان 

 "  95-96نیمسال اول تحصیلی  "
 

 مربی ناظر : خانم شمسی پرویزی
 

 

 
 

 نام و نام خانوادگی ردیف
 واحد

 ) بارداری زایمان(
 ایام هفته تاریخ

 كارآموزی ساعت

1 
 آدینه وند -اسکوف -سیدین -خاطره حسینی

 محمدی –میرزایی  -رشیدی تبار –رسولی 

 

 لیبرزایمان بخش 

 اورژانس بخش 

 )م معتضدی(

 29/7/95لغایت  27/6/95
 شب -شنبه لغایت پنجشنبه عصر

 شنبه لغایت پنجشنبه عصر

 

 14-20عصر:  

 20-8شب: 

2 
 قاسمی -حشمتی -اعظمی -سالمی

 رضایی -شبنم محمدی-توبره ریزی-فالحسینی

 لیبرزایمان بخش 

 اورژانس بخش 

 )م معتضدی(

 4/9/95لغایت  1/8/95
 شب -شنبه لغایت پنجشنبه عصر

 شنبه لغایت پنجشنبه عصر

 

 14-20عصر:  

 20-8شب: 

3 
-اردشیری زاده -نجفی-یعقوبی -حسینی -ف.محمدی

 اردشیری-فرازیانی-مرادی-راستین

 لیبرزایمان بخش 

 اورژانس بخش 

 )م معتضدی(

 9/10/95لغایت  6/9/95
 شب -شنبه لغایت پنجشنبه عصر

 شنبه لغایت پنجشنبه عصر

 

 14-20عصر:  

 20-8شب: 

4 
 همتیان-باباخانی-رخ-بشرا محمدی

 كنجوری-كاكایی-قادری-بخشی

 لیبرزایمان بخش 

 اورژانس بخش 

 )م معتضدی(

 14/11/95لغایت  11/10/95
 شب -لغایت پنجشنبه عصرشنبه 

 شنبه لغایت پنجشنبه عصر

 

 14-20عصر:  

 20-8شب: 

شیفت عصر بخش لیبر و  پنجمعتضدی برگزار می گردد موظفند در  آ.ددانشجویان در برنامه كارآموزیهای در عرصه كارشناسی پیوسته كه به صورت اینترشیپ در مركز**

 شیفت شب بخش زایمان حضور داشته باشند. هشتشیفت عصر اورژانس و  دو زایمان، 

 

 



 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی

 در مركز آموزشی درمانی امام رضا)ع( "كارشناسی پیوسته مامایی "برنامه كارآموزی در عرصه دانشجویان 

 "  95-96نیمسال اول تحصیلی  "

 

 مربی ناظر : خانم مریم سلیمی
 

 
 

 

 نام و نام خانوادگی ردیف
 واحد

 ) بارداری زایمان(
 ایام هفته تاریخ

 ساعت كارآموزی

1 
 قاسمی -حشمتی -اعظمی -سالمی

 رضایی -شبنم محمدی-توبره ریزی-فالحسینی

 زایمان ولیبر ،اورژانس

 م. امام رضا)ع(
 29/7/95لغایت  27/6/95

 دوشنبه لغایت پنجشنبه)صبح(

 (شنبه لغایت پنجشنبه)عصر

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 

2 
 آدینه وند -اسکوف -سیدین -خاطره حسینی

 محمدی –میرزایی  -رشیدی تبار –رسولی 

 زایمان ولیبر ،اورژانس

 م. امام رضا)ع(
 4/9/95لغایت  1/8/95

 دوشنبه لغایت پنجشنبه)صبح(

 (شنبه لغایت پنجشنبه)عصر

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 

3 
 همتیان-باباخانی-رخ-بشرا محمدی

 كنجوری-كاكایی-قادری-بخشی

 زایمان ولیبر ،اورژانس

 م. امام رضا)ع(
 9/10/95لغایت  6/9/95

 دوشنبه لغایت پنجشنبه)صبح(

 (شنبه لغایت پنجشنبه)عصر

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 

4 
-اردشیری زاده -نجفی-یعقوبی -حسینی -ف.محمدی

 اردشیری-فرازیانی-مرادی-راستین

 زایمان ولیبر ،اورژانس

 م. امام رضا)ع(
 14/11/95لغایت  11/10/95

 دوشنبه لغایت پنجشنبه)صبح(

 (شنبه لغایت پنجشنبه)عصر

 

 8-14صبح : 

 14-20عصر:  

 

                       صبح و شیفت  چهار برگزار می گردد موظفند در  آ.د.امام رضا )ع(دانشجویان در برنامه كارآموزیهای در عرصه كارشناسی پیوسته كه به صورت اینترشیپ در مركز**

 حضور داشته باشند.بخش لیبر، زایمان و اورژانس شیفت عصر  پنج

 


