
 97-98ایی نیمه دوم ارشد مشاوره در مام 2برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

 

 

 
اسامي دانشجويان 

 هرگروه

 1 -8هفته 

 25/1/97یال 20/11/97

 15-16برنامه هفته  13-14هفته  11-12هفته  9-10هفته 

 19/3/98 یال11/3/98 5/3/98 یال28/2/98 22/2/98یال 14/2/98 8/2/98یال 31/1/98

گروه 

 اول

 معصًمٍ خًزیه -1

 شیًا کریمی -2

 الٍُ مرتُب -3

رداری مشاوره و آموزش در با

و زايمان طبيعي 

( برقعيدكتر )شنبه ها

 1-4يك شنبه هفته های 

 سالمت خانواده دكتر خوری

مشاوره و آموزش در 

بارداری و زايمان طبيعي 

 (برقعيدكتر )

---- 
سالمت خانواده 

 (ضيائيدكتر )

نكات كاربردی از 

اختالالت رواني شايع در 

دوره باروری 

 (دكتر نقي نسب) 

گروه 

 دوم

یژٌ طاَری مه – 4 

 ایىچٍ برين

 غسالٍ سمیعی پاقلعٍ -5

---- 

مشاوره و آموزش در 

بارداری و زايمان طبيعي 

( برقعيدكتر )

نكات كاربردی از 

اختالالت رواني شايع 

در دوره باروری 

 (دكتر نقي نسب) 

سالمت خانواده 

 (ضيائيدكتر )

گروه 

 سوم

 الىاز ملک محمدی  -1

فرشتٍ خان قیطاقی  -2

 واَید حاجی حسیىی -3

آموزش در بارداری مشاوره و 

و زايمان طبيعي 

( برقعيدكتر )شنبه ها

 5-8يك شنبه هفته های 

 سالمت خانواده دكتر خوری

سالمت خانواده 

 (ضيائيدكتر )

نكات كاربردی از 

اختالالت رواني شايع در 

دوره باروری 

 (دكتر نقي نسب) 

---- 

مشاوره و آموزش در 

بارداری و زايمان طبيعي 

( برقعيدكتر )

 

گروه 

 چهارم

 سیمیه خًازٌ -4

معصًمٍ صیادکامٍ  -5

 علیا

نكات كاربردی از 

اختالالت رواني شايع در 

دوره باروری 

 (دكتر نقي نسب) 

سالمت خانواده 

 (ضيائيدكتر )

مشاوره و آموزش در 

بارداری و زايمان 

طبيعي 

( برقعيدكتر )

 

---- 



 بيمارستان صياد ضيرازی: و کلينيک ضيردهي مطاوره و آموزش در بارداری و زايمان طبيعيمحل کار آموزی 

 مذارس دخترانه: محل کار آموزی سالمت خانواده دکتر خوری

 مرکس مطاوره ازدواج : محل کار آموزی سالمت خانواده دکتر ضيائي

 5کلينيک ها و بخص ها و درمانگاههای روان کودك و نوجوان و زنان و مردان : از اختالالت رواني ضايع در دوره باروریکات کاربردی محل کار آموزی ن 

 آرر

         .به هيچ وجه مجاز  نيست  (حتي يک روز ) غيبت در  کارآموزی  : توجه**                     بعذاز ظهر 1صبح الي  7:  سا عت کار آموزی      

 


