بسمه تعالی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه مامایی

برنامه ساختار یافته عینی (آسکی  /دانشجویان مامایی ترم ششم پیوسته ) 8231/6/32
تاریخ

ساعت

ردیف

0
5
2

0258/6/52
دانشجویان ترم
ششم پیوسته

8 - 01

مامایی

4
9
6
7

استراحت

اسامی دانشجویان

پریسا کوالنی
رضوان موقوفه ایی
مرضیه حسنوند
دریا میرزایی
مهسا برخورداری
شراره یوسفی
افروز بوسعیدی

شماره دانشجویی

مکان برگزاری

اساتید گروه

5905105159
5905105121
5905105100
5905105125
5905105119

خانم دکترکولیوند
خانم باخته
خانم پرویزی
خانم خلیلی
خانم اسفندیاری
خانم کرمانی

5905105124
5905105118

خانم منتی
خانم یگانه
خانم شاداب -خانم نوری مسئول

01-01/21

0
5
2
01/21-05
4
9
6
7

فائزه زارعی
سوما قاسمی
هانیه کرم پوری
فائزه بگ مرادی
طیبه بیگی
مبینا مرادی
خدیجه مبارکی

5905105109
5905105155
5905105154
5905105116
5905105115
5905105126
5905105157

محل برگزاری
مرکز مهارتهای بالینی دانشکده
پرستاری و مامایی

برنامه ساختار یافته عینی (آسکی  /دانشجویان مامایی ترم ششم پیوسته ) 8231/6/34
تاریخ

ساعت

8-01
0258/6/54
دانشجویان ترم
ششم پیوسته

ردیف

اسامی دانشجویان

شماره دانشجویی

0

رضوان عباس آبادی

5905105151

5

نسیم سرحدی

5905105129

2

مهناز حشمتی

5905105105

4

فرناز رضایی شورچه

5905105102

9

نادیا اسکندری

5905105110

6

فاطمه رضایی

5905105104

7

سعیده مطاعی

5905105155

 01-01/21استراحت

مامایی

01/21-05

اساتید گروه

خانم دکترکولیوند
خانم باخته
خانم پرویزی
خانم خلیلی
خانم اسفندیاری
خانم کرمانی
خانم منتی

0

فاطمه کاکاخانی

5905105152

خانم یگانه

5

حنانه شمشاد مهر

5905105107

خانم نوری -خانم شاداب مسئول

2

فاطمه گل نظری

5905105156

4

یگانه صادقی روشن

5905105108

9

سارا صفیعی

5905105105

محل برگزاری مرکز

6

سمیرا غالمی

5905105150

مهارتهای

7

اسرین نادری تبار

5905105122

بالینی دانشکده پرستاری و مامایی

گروه مامایی شهریور 8231

برنامه ساختار یافته عینی (آسکی  /دانشجویان مامایی سوم ناپیوسته ) 8231/6/32
تاریخ

اسامی دانشجویان

شماره دانشجویی

ساعت

0

عزیزه اخدر

56552510

5

نرمین نجیبی

5655125107

2

پرستو ملکی

5655125106

4

طاهره کریمی

5655125104

9

لیال صادقی کالن

5655125105

6

شهال شرفی گیالنی

5655125100

مکان

اساتید گروه

برگزاری

دانشجویان ناپیوسته
مامایی

8 -01

0258/6/59

7

شکوفه سپهری

5655125101
خانم دکتر کولیوند
خانم دکتر کامروامنش

استراحت

01 - 01/21
0

دانشجویان ناپیوسته
مامایی
0258/6/59

01/21 – 05/21

رضوان رضایی
جبارآبادی

5655125118

5

ناهید رضایی

5655125117

2

آمنه خوش روش

5655125116

4

اعظم خالوندی

5655125119

9

الهام حسین زاده

5655125114

6

آمینه ثامری پور

5655125112

7

بهنوش الهیاری

5655125115

8

پوران احمدیان

5655125110

مرکز

خانم پرویزی

مهارتهای

خانم خلیلی

بالینی

خانم اسفندیاری

دانشکده

خانم کرمانی

پرستاری و

خانم منتی

مامایی

خانم یگانه
خانم نوری – خانم
شاداب مسئول

