
 دانشکده پرستاری و مامایی

 98-99دومبرنامه کارآموزی دانشجویان مامایی در مراکز بهداشتی درمانی در نیمسال 
 

 هفته ای  4) خانم نوری -عصر خانم منتیاورژانس زایمان لیبر   اورژانس صبح خانم جهانبخشی   هفته ای روتیشن(4) خانم اسفند یاری -اسامی اساتید: لیبر زایمان صبح خانم پرویزی

 عصر نوری خانممدیریت معتضدی  عصر  کروندی  معتضدی خانمجراحی بخش    درمانگاه معتضدی خانم سنجری    ان( درمانگاه بوستان خانم فعلی  )بیماریهای زن   خانم دکتر خلیلی  حافظیه درمانگاه   روتیشن(

 خانم نوری معتضدیلیبر زایمان شنبه شب  چهار                  لیبرزایمان خانم احمدیشب  یکشنبه                شنبه و دوشنبه شب لیبر زایمان معتضدی خانم ساغری            

رم و مقطع ت

 تحصيلي
 ساعت كارآموزي روزهاي كارآموزي تاريخ شروع و پايان تعداد هفته تعداد واحد واحد كارآموزي

 هشتم ترم

 پيوسته مامايی

 بارداری طبيعی و غير طبيعی

 زايمان طبيعی و غير طبيعی

 بيماريهای زنان

 بهداشت مادر وکودک

 داخلی جراحی در مامايی 

 مديريت در مامايی

 واحد 5/1

 واحد 5/2

 واحد1

 واحد 1

 واحد1

 واحد1

 شنبه لغايت چهارشنبه صبح و عصر وشب 5/99 /22لغايت  11/1/99 8

 8-11صبح 

 11-22عصر 

  صبح 8لغايت 12/19شب

1 

 -بیگییییییییییییییی -فا.رضییییییییییییییایی -غالمییییییییییییییی
 حشمتی

 -عبیییییییییییییییا   بیییییییییییییییادی  -کرمپیییییییییییییییوری
 -بوسعیدی

  حافظيهشنبه لغايت چهارشنبه صبح درمانگاه دو 

  هفته دو
 1عصر جراحی معتضدی شنبه  چهار الیشنبه دو

  روز

 11/1/99غايت ل /2/1از

 دانشجو 3دوشنبه شب لیبر زایمان  –شنبه 
 دانشجو 4شنبه  شب لیبر زایمان  چهاریکشنبه 

 52/4/99لغایت  44/4از 

دانشجو  صبح وع4چهارشنبه شنبه لغایت   

 لیبرزایمان معتضدی شنبه الی چهارشنبه  

دانشجو صبح وعصراورژانس معتضدی  از  3

 هفته دوم روتیشن 2/5/99/لغایت 82/4

 دانشجو  3شنبه الی چهارشنبه درمانگاه بوستان  

 دانشجو8یکشنبه درمانگاه  معتضدی-شنبه  

 دانشجو  8دوشنبه  سه شنبه  درمانگاه معتضدی 

 دانشجومدیریت معتضدی 4شنبه الی سه شنبه 

 88/2/99یت  لغا 44/2از هفته دوم روتیشن( 

2 

 فر.رضایی -کوالنی -مطاعی
 -کاکاخیییییییییییانی  -مبیییییییییییارکی  -سیییییییییییرحدی
 نادری تبار

 دانشجو 3دوشنبه شب لیبر زایمان  –شنبه   
 دانشجو 4شنبه  شب لیبر زایمان  چهاریکشنبه 

 44/4/99/ لغایت 34/3از 

دانشجو صبح وعصر4شنبه لغایت چهارشنبه   

 لیبرزایمان معتضدی شنبه الی چهارشنبه

 دانشجو صبح وعصراورژانس معتضدی  هفته 3
 52/4/99لغایت  44/4از دوم روتیشن 

 3شنبه الی چهارشنبه درمانگاه بوستان 

 دانشجو 8یکشنبه د.معتضدی-دانشجو شنبه  

 دانشجو  8دوشنبه  سه شنبه  د.معتضدی 

دانشجومدیریت معتضدی  4شنبه الی سه شنبه 

 هفته دوم روتیشن 2/5/99/لغایت 4/ 82از 
 

 شنبه لغايت چهارشنبه صبح درمانگاه حافظيه دو

دوشنبه الی چهار شنبه عصر جراحی   هفته دو

 روز  1معتضدی 

 22/5/99لغايت  /11/5از 

1 

 زارعی -صادقی -گل نظری
 -برخیییییییییییییییییییییییورداری -اسیییییییییییییییییییییییکندری

 موقوفه ای -حسنوند

وعصر دانشجو صبح4شنبه لغایت چهارشنبه   

  لیبرزایمان معتضدی شنبه الی چهارشنبه 

هفته اورژانس معتضدی  عصرصبح ودانشجو  3

 44/4/99/ لغایت 34/3از  دوم روتیشن

 دانشجو  3شنبه الی چهارشنبه درمانگاه بوستان 

 دانشجو8یکشنبه درمانگاه  معتضدی-شنبه  

 دانشجو  8درمانگاه معتضدی دوشنبه  سه شنبه  

از دانشجومدیریت معتضدی  4شنبه الی سه شنبه 
 52/4/99لغایت  44/4

 

 شنبه لغايت چهارشنبه صبح درمانگاه حافظيه دو

 دوهفته

 1دوشنبه الی چهار شنبه عصر جراحی معتضدی 

 روز 

 2/5/99غایت ل /ل4/ 33از 

 دانشجو 3دوشنبه شب لیبر زایمان –شنبه 
 دانشجو 4شنبه  شب لیبر زایمان  چهاریکشنبه 

 55/2/99/ لغایت 44/2از 

1 

 یوسفی -قاسمی -صفیعی
 -میییییییرادی -شمشیییییییاد مهیییییییر -میرزاییییییییی
 بگمرادی

 دانشجو  3شنبه الی چهارشنبه درمانگاه بوستان 

 دانشجو8معتضدی درمانگاه  یکشنبه-  شنبه

 دانشجو  8درمانگاه معتضدی  سه شنبه   دوشنبه

) مدیریت معتضدیدانشجو 4شنبه الی سه شنبه 

 44/4/99/ لغایت  34/3از   هفته دوم روتیشن(

 شنبه لغايت چهارشنبه صبح درمانگاه حافظيه دو

  هفتهدو

 1دوشنبه الی چهار شنبه عصر جراحی معتضدی 

 روز 

 25/1/99ايت لغ 11/1از 

 دانشجو 3دوشنبه شب لیبر زایمان  –شنبه    
 دانشجو 4یکشنبه چهار شنبه  شب لیبر زایمان 

 44/4/99/ لغایت 34/3از 

 وعصر دانشجو صبح4شنبه لغایت چهارشنبه 

 لیبرزایمان معتضدی شنبه الی چهارشنبه  

 دانشجو صبح وعصراورژانس معتضدی  3

 هفته دوم روتیشن 2/99/ 55لغایت  2 /44از   
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