
 98-99ارشد مشاوره در مامایی نیمسال دوم  2برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

 (هفته اول ترم 8) روزهای کاراموزی یک شنبه و دوشنبه 

 اسامي دانشجويان هرگروه 
 5-6هفته  3-4 هفته 1-2 هفته

 (آدرس)نام مدارس 
 19/12/98الي  98 /11/12 5/12/98 الي 27/11/98 21/11/98الي 13/11/98

 گروه اول

 یالهه ترک

 پور یلاسماع یارو

فاطمه ترک الله باغ  

 شهرزاد کاوه

سالمت خانواده 

مدارس 

 (دکتر خوری)

  

( چُار راٌ گلُا)ومًوٍ فرَىگ 

( کًی تختی)کًثر 

( کًی تختی)فريغ داوش 

( کًی تختی)َىرستان بعثت 

( کًی امام)عصمت 

( يیالشُر)تیسًَشان 

( سرپیر)عفاف 

( ملل)چراغعلی 

( َفت دستگاٌ)زمسم 

( 21عذالت )ایثار 

( گرگاوجذیذ)ومًوٍ قىذَاری 

 بُمه  22َىرستان 

 گروه دوم

 یشیدرو یحهمل

 عارفه شهبازتبار

 تاواتاو یبهط

 

سالمت خانواده 

مدارس 

 (دکتر خوری)

 

گروه 

 سوم

 یمعصومه نجات

روشن  یدهسپ 

  یابوالحسن یهمهد

 ینیکوثر ام

 

  

سالمت خانواده 

مدارس 

 (تر خوریدک)

 . محل قطعي کاراموزی روز قبل با استاد مربوطه هماهنگ شود :قابل توجه دانشجويان، هتَسطِ دٍم هقطع هذارس: هحل کبر آهَزی سالهت خبًَادُ دکتر خَری

        .هجبز  ًيست  حتي يك رٍز   ّبغيبت در  کبرآهَزی : تَجِ**    

 

 



 

 

 98-99مشاوره در مامایی نیمسال دوم ارشد  2برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

 (هفته اول ترم 8) روزهای کاراموزی یک شنبه 

 
اسامي دانشجويان 

 هرگروه

 7-8هفته  5-6هفته  3-4 هفته 1-2 هفته

13/11/98- 21/11/98 27/11/98 -5/12/98 11/12/98- 19/12/98 25/12/98- 19/01/99 

گروه 

 اول

 یالهه ترک

 پور یلاسماع یارو

ه ترک الله باغ  فاطم
 

  

سالمت خانواده 

مشاوره ازدواج 

 (دکتر ضیائي)

 

گروه 

 دوم

 یشیدرو یحهمل

 عارفه شهبازتبار

 تاواتاو یبهط

 

   

سالمت خانواده 

مشاوره ازدواج 

 (دکتر ضیائي)

گروه 

 سوم

روشن  یدهسپ

  یابوالحسن یهمهد

 یمعصومه نجات

 

سالمت خانواده 

مشاوره ازدواج 

 (دکتر ضیائي)

   

روه گ

 چهارم

 ینیکوثر ام

شهرزاد کاوه 
 

سالمت خانواده 

مشاوره ازدواج 

 (دکتر ضیائي)

  

 هطبٍرُ ازدٍاج کالس -سبلي آهفي تئبتر ّوکف-هرکس بْذاضت ضْرستبى گرگبى-13کالًتری -هيذاى ضْذا–:هحل کبر آهَزی سالهت خبًَادُ دکتر ضيبئي

 



 

 98-99مامایی نیمسال دوم ارشد مشاوره در  2برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

 بعداز ظهر 1صبح الی  7:  سا عت کار آموزی                                                                   (                                   هفته دوم 8) (شنبه و یکشنبه : روزهای کارآموزی )

 اسامي دانشجويان هرگروه 

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

 11/3/99 یال3/3/99 28/2/99 یال20/2/99 14/2/99 6/2/98 31/1/99یال 23/1/99

گروه 

 اول

 یالهه ترک

 پور یلاسماع یارو

 فاطمه ترک الله باغ 

 1مشاوره و آموزش در بارداری و زايمان طبیعي

 کالسهای بارداری

( برقعيدکتر ) 

 

ه سالمت خانواد

 (ضیائيدکتر )

 مشاوره ازدواج

نكات کاربردی از 

واني شايع اختالالت ر

گروه 

 دوم

 یشیدرو یحهمل

 عارفه شهبازتبار

 تاواتاو یبهط

نكات کاربردی از 

 اختالالت رواني شايع

سالمت خانواده 

 (ضیائيدکتر )

 مشاوره ازدواج

گروه 

 سوم

روشن  یدهسپ

  یابوالحسن یهمهد

 یمعصومه نجات

اده سالمت خانو

 (ضیائيدکتر )

 مشاوره ازدواج

نكات کاربردی از اختالالت 

رواني شايع 
 1مشاوره و آموزش در بارداری و زايمان طبیعي

 کالسهای بارداری

 (برقعيدکتر )

گروه  

 چهارم

 ینیکوثر ام

شهرزاد کاوه 

نكات کاربردی از اختالالت 

رواني شايع 

سالمت خانواده 

 (ضیائيدکتر )

 مشاوره ازدواج

ٍ  بْذاضتي ضْر گرگبى هراکس: بخص بعذ از زايوبى، زايطگبُ ٍ ٍ کليٌيك ضيردّي هطبٍرُ ٍ آهَزش در ببرداری ٍ زايوبى طبيعي کالسْبی: کبر آهَزی هحل

 (ضٌبِ ٍ يکطٌبِ : رٍزّبی کبرآهَزی ) بيوبرستبى صيبد ضيرازی

 آرر 5ليٌيك ّب ٍ بخص ّب ٍ درهبًگبّْبی رٍاى کَدک ٍ ًَجَاى ٍ زًبى ٍ هرداى بيوبرستبى ک: کبت کبربردی از اختالالت رٍاًي ضبيع در دٍرُ ببرٍریهحل کبر آهَزی ى

( ضٌبِ ٍ يکطٌبِ : رٍزّبی کبرآهَزی)

 (يکطٌبِفقط : رٍزّبی کبرآهَزی )هرکس هطبٍرُ ازدٍاج  :هحل کبر آهَزی سالهت خبًَادُ دکتر ضيبئي



  

 98-99یی نیمسال دوم ارشد مشاوره در ماما 2دانشجویان ترم  برنامه عملی

 بعذاز ظْر 1صبح الي  7:  سب عت کبر آهَزی                                                                                                          و چهارشنبهدوشنبه :  روزها

 اسامي دانشجويان هرگروه 
 13-14هفته  11-12هفته 

 31/2/99الي  22/2/99  17/2/99الي 8/2/99

گروه 

 اول

 یالهه ترک

 پور یلاسماع یارو

 2مهارتهای ارتباطي  فاطمه ترک الله باغ

 
 

گروه 

 دوم

 یشیدرو یحهمل

 عارفه شهبازتبار

تاواتاو  یبهط

گروه 

 سوم

روشن  یدهسپ

 یابوالحسن یهمهد

 یمعصومه نجات
 2رتباطي مهارتهای ا 

گروه 

 چهارم
 ینیکوثر ام

اوه شهرزاد ک

   گرگبى کس بْذاضت اٍزيٌِ هر: 2هحل                       
 خبًن دکتر اهطعِ ٍ  چْبرضٌبِ ّب خبًن ضريعت زادُ : هذرس هربَطِ دٍضٌبِ ّب        

 
 


