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 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دانشکده پرستاري و مامايی بويه

 

 98-99زي در عرصه دانشجويان کارشناسی پیوسته مامايی، نیمسال دوم رجدول برنامه کاراموزي و کارو

 

 31-39، عصر 7-31ساعات کاراموزي: صبح 

 

 31تا  31هفته  31تا  9هفته  8تا  5هفته  4تا  3هفته 

 35/1/99لغايت  11/1/99 38/1/99لغايت  11/3/99 13/3/99لغايت 31/31/98  8/31/98 لغايت 31/33/98

 

 
 **دانشجویان عزیز لطفا روپوش متناسب بخش بپوشید، کدهای اخالق حرفه ای و کد لباس را رعایت بفرمایید.

 

 رد؛ لذا هیچگونه تغییری در گروه بندی ها ایجاد نمی گردد.  * گروه بندی دانشجویان در فواصل مشخص و به صالحدید گروه به شیوه تصادفی انجام می گی
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  3198-99جدول دروس کاراموزي و کاراموزي در عرصه دانشجويان کارشناسی پیوسته مامايی نیمسال دوم 

 شنبه صبح                     پنجشنبه، چهارترم دوم           

 31-31هفته  شهبازتبارخانم  -31ئا هفته  )چ پ ص( خانم سحر عرب جراحی زنان 6 (666166. )کار آموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و ...

                                        و عصرشنبه صبح  پنجشنبه، چهارترم چهارم          

 اتاق پراتیک اول کارآموزی  روز 2 (666166کاراموزی زایمان طبیعی )

 ادمیت یک چهار هفته، هزایشگاهفته  تا چهار 2

 خانم شهریاری فقط پنجشنبه فقط چهارشنبه قنبری ادمیت صبحخانم 

 )چ پ(،  خانم کبیر)چ عصر و پ ص(زایشگاه عصر دکتر ریحانی

 )چ پ(،  اسیه سادات بنی عقیل دکتر  بخش داخلی 6 (666166کار آموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی )

 و پنجشنبه صبح      صبح   ه، سه شنبهترم ششم             دوشنب

 فقط سه شنبه ها مقسمیصدیقه دکتر  استان گلستان مرکز پزشکی قانونی 6 (666121کار آموزی پزشکی قانونی در مامایی )

 )د س( (6و6هفته )، شهباز تبار(1و2هفته )الله باغخانم  بخش جنرال 6 (666166) کار آموزی بیماریهای کودکان

 بخش زنان  2 (666161بیماریهای زنان )کار آموزی 

 ژنیکولوژیدرمانگاه 

 )چ پ ص( گرزینخانم 

 دکتر مقسمی)فقط دوشنبه ها( -)فقط سه شنبه ها( خوریالهام دکتر 

 (6و6(، شهباز تبار)1و2خانم الله باغ) شنبه هاچهار ---- ازمون اسکیتمرین پروسیجرها و 

 )د س( دکتر میترا ریحانی زایشگاه ترم ششم 6/6 کارآموزی بارداری طبیعی و غیر طبیعی

 خانم مریم قنبری -خانم دکتر ریحانی شنبه تا چهارشنبه ---- )تابستان(تکمیل امار زایمان 

 ترم هشتم                 شنبه تا پنج شنبه صبح و عصر           

 (    666166) 2کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیرطبیعی 

 

 6پارتوم و شیردهی(  پست) 6/2

 6/6اتاق عمل 

 6جنین پرخطر(  -)مادر پرخطر

 6/2زایشگاه + زایشگاه +  ادمیت

 )ش ی( صبح خانم قنبری

 فقط چهارشنبه ها خانم باباپلنگی

 66-66، خانم ده رویه هفته 62تا هفته  )ش ی( صبحخانم سحر عرب 

( دکتر ش ی ایشگاه)زعصرو خانم شیخ  صبح خانم حیدری )زایشگاه چ(، خانم حیدری

 ادمیت(، ش ی) عصر و خانم شهریاریصبح سیفی 

 درمانگاه پره ناتال صیاد 2 (666166) 2کارآموزی در عرصه بهداشت باروری، مادر، کودک و تنظیم خانواده 

 بهداشت مدارس و ...

 )د س( صبحدکتر سیفی

 )د س( صبحخانم مریم قنبری

 )چ پ ص(خانم زهرا عرب  NICUنوزاد بستری +  6 (666166راقبت ویژه )کارآموزی در عرصه نوزادان نیازمند به م

 )چ پ ص( گروه داخلی جراحی )خانم طبرسا و خانم رسولی و آقای ستوده( CCU+ICU+ Dialysis 6 (666166کارآموزی در عرصه بیماریهای داخلی و جراحی )

 66-66، خانم شهبازتبار هفته 62تا هفته  )د س( صبح خانم سحر عرب واحدهای اداری مدیریتی و تخصصی 6                   (   666162کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی )

 فقط پنجشنبه ها  اقای عطاا.. گلدسته )د س( صبح دکتر سمیه لیوانی؛ سونوگرافی+ رادیولوژی 6 (666166کارآموزی در عرصه رادیو لوژی و سونولوژی )

 گروه مامایی )مطابق برنامه(   (6661666امع عملی مامایی )امتحان ج

 چهارشنبه، پنج شنبه صبح و عصر                                            ترم سه ناپیوسته

 خانم ده رویه )چ پ ص( صیاد شیرازی بخش داخلی و جراحی 6 (66626کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی )

 خانم الله باغ)چ پ ع( طالقانی بخش جنرال 6 (66666) های کودکانکار آموزی بیماری

 خانم زرگری )چ پ ص( مرکز بهداشت گلها 6 (66621کارآموزی بهداشت باروری، مادر، کودک و تنظیم خانواده  )
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    31تا  3راتیک مامايی  هفته برنامه حضور اساتید مامايی در اتاق پ

 ( 35/1/99لغايت  31/33/98)

 3198-99یمسال دوم ن

 (31تا  7صبح ) هفته هايروز

 شنبه

 

 دکتر ريحانی

 مختص تمرين  دانشجويان مامايی

 يکشنبه

 

 دکتر ريحانی

 مختص تمرين  دانشجويان مامايی

 دوشنبه

 

 

 سه شنبه

 

 1-4ساعت  آموزش براي زايمان فیزيولوژيک

 ..............دکتر برقعی11/3/99شروع از 

 چهارشنبه

 

 (و سوم دوم هفته4) و خانم شهبازتبار (و چهارم اول هفته4)الله باغ  خانم

 (1)مخصوص آسکی دانشجويان ترم   صبح

 

 مختص دانشجويان ترم چهار   -دکتر ريحانی

 اولین روز کارآموزي زايشگاه 

 چهارشنبه عصر
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 تعداد مکان محترم سخنرانان

 

گروه  هفته مسئول تاریخ زمان

 هدف

 عنوان کارگاه

 دکتر ریحانی، دکتر برقعی، دکتر ها خانم سرکار

 سحر عرب ضیائی، دکتر مقسمی، سیفی، دکتر

کارگاه  اتاق و پراتیک

 مامائی پرستاری

 شنبه 61/66/66 صبح 16

66/66/66 

 یکشنبه

 66 خانم دکتر سیفی

 

 فیزیولوژیک زایمان کارگاه 6 ترم

 

 دکتر ریحانی، دکتر برقعی، دکتر ها خانم سرکار

 سحر عرب ضیائی، دکتر مقسمی، ، دکترسیفی

 صبح 26 "

مقسمی،  سیفی، دکتر دکتر ها خانم سرکار

دکتر  یوسفی، خوری، دکتر میرفاضلی، دکتر

 سبزی

 66/66/66 صبح 26 "

 شنبه صبح دو
 

 2مامایی اورژانسهای 6 ترم 66 خانم دکتر سیفی 

  شانه یستوشید
 

 سه شنبه صبح 26  برقعی دکتر

66/66/66 

 6اورژانسهای مامایی 1ترم   برقعی دکتر خانم

 ارزیابی سالمت جنین

 بی حسی و بیهوشی در مامایی 6ترم  خانم قنبری -چهارشنبه صبح 26  آقای جعفری و خانم بخشا - دکتر مداح

 آزمایشات کاربردی در مامایی 1ترم        

 شنبه صبح و عصر 26   -دکتر حیدری -یفیدکتر س

26/66/66 

 احیاء نوزاد 6ترم  66 سیفی دکتر

  یکشنبه صبح   26 " آقای اسماعیل پور   - آقای ستوده

22/66/66 

 خانم باردار احیاء بزرگسال و  خانم سحر عرب

 سه شنبه صبح 26 " مقسمی و آقای دکتر حجتی  دکتر

21/66/66 

 6  مامایی اورژانسهای 6ترم  66 مقسمی  خانم دکتر

 خونریزی ها 

 چهارشنبه صبح 26  ر ضیایی و خانم دکتر خوریخانم دکت

26/66/66 

 پره اکالمپسی 6ترم  66 خانم دکتر ضیایی

 چهارشنبه صبح 26  گروه مامایی

66/66/66 

 کارگاه توجیهی ورود به فینال 6ترم  6 خانم دکتر سیفی
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 7-31 ي:ساعت کارآموز                                              صبح شنبه پنجشنبه و چهار ي:روزهاي کارآموز                                        يیماما کارشناسی دومبرنامه کارآموزي دانشجويان ترم 

  (113431)کد زايمان  پرستاري و مامايی و روش کار در اتاق عمل و  اصول و فنونعنوان کارآموزي:   

 31تا  31هفته  31تا  9هفته  8تا  5هفته  4تا  3هفته  اسامی دانشجويان هرگروه

 35/1/99لغايت  11/1/99 38/1/99لغايت  11/3/99 13/3/99لغايت 31/31/98  8/31/98لغايت  31/33/98

 

 

 گروه اول

 گلناز بازیار -سیما آینه

 زهرا جهانشاهی

 فایزه قوجق نژاد - فاطمه نیازی

 اصول و فنون

 خانم عرب

   

 

 گروه دوم

 اطمه خسروی کتولیف-ملیکا حسین زاده
 مرضیه آق اتابای -رویا آزادمنش

 فاطمه میرزایی -آناهیتا مقصودلو

 اصول و فنون 

 خانم عرب

  

 

 گروه سوم

 فاطمه زهرا رجنی-دنیا دژپور

 گلشید سفای شکوهی-یاسمن زاهد 

 شیرین گرگانلی دوجی -مطهره کوچکی

 اصول و فنون  

 خانم عرب
 

 

 

 گروه چهارم
 

 فاطمه مدرسی نژاد-عزیزه گری نورانی

 فایزه عرب -عاطفه شافعی

 حدیث پژوهی طبسی-ماریه بدراقی

 اصول و فنون   

 خانم شهباز تبار

 

 

 

 

 

 

 

 مدومرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي/ طبقه مادر و جنین پر خطر  بخش محل کار آموزي: 

 یاد شیرازي به خانم مرتضی در دانشکده پرستاري و مامايی مراجعه فرمايید.*دانشجويان عزيز جهت دريافت کلید کمدِ مرکز آموزشی درمانی شهید ص
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 ( 39تا  31( و عصر)7-31صبح ) ساعت کارآموزي:                  چهارشنبه و پنج شنبه کارشناسی مامايی                                    روزهاي کارآموزي:   چهارمبرنامه کارآموزي دانشجويان ترم 

 (113411)کد  زايمان طبیعیعنوان کارآموزي:                              

 31تا  31هفته  31تا  9هفته  8تا  5هفته  4تا  3هفته  اسامی دانشجويان هرگروه

 35/1/99لغايت  11/1/99 38/1/99لغايت  11/3/99 13/3/99لغايت 31/31/98  8/31/98لغايت  31/33/98

 

 گروه اول

 
 

 پورقاز نگین

 سیده مریم ادیانی

 مریم پیرمردنائینی

 
 

 زايشگاه عصر

  دکتر ريحانی خانم

چهارشنبه عصر اول هر چهار هفته 

 پراتیک مامايی

 ادمیت صبح

 خانم قنبريچهارشنبه ها 

 شهرياريخانم پنجشنبه ها 

 نشانه شناسی

 دکتر آسیه سادات بنی عقیل

 چهارشنبه ادمیت عصر

 صبح زايشگاه پنجشنبه 

 کبیر خانم

 

 

 گروه دوم

 
 

 ساناز عسکری

 فاطمه کتولی

 فاطمه گزمه

 نفیسه محمودی
 

 چهارشنبه ادمیت عصر

 صبح زايشگاه پنجشنبه 

 کبیر خانم

 نشانه شناسی

 دکتر آسیه سادات بنی عقیل

 ادمیت صبح

 خانم قنبريچهارشنبه ها 

 شهرياريخانم پنجشنبه ها 

 زايشگاه عصر 

  دکتر ريحانی خانم

رشنبه عصر اول هر چهار هفته چها

 پراتیک مامايی

 

 گروه سوم
 

 نیوشا رمضان زاده نمینی

 نوشین والی زاده

 فائزه خسروی

   حافظه خوجه

 نشانه شناسی

 دکتر آسیه سادات بنی عقیل

 زايشگاه عصر

  دکتر ريحانی خانم

چهارشنبه عصر اول هر چهار هفته 

 پراتیک مامايی

 چهارشنبه ادمیت عصر

 صبح زايشگاه به پنجشن

 کبیر خانم

 

 ادمیت صبح

 خانم قنبريچهارشنبه ها 

 شهرياريخانم پنجشنبه ها 

 

گروه 

 چهارم

 یلدا موجنی نژاد

 مائده مقیمی اینچه برون

   فاطمه دزیانی

 ادمیت صبح

 خانم قنبريچهارشنبه ها 

 شهرياريخانم پنجشنبه ها 

 چهارشنبه ادمیت عصر

 صبح زايشگاه پنجشنبه 

 کبیر خانم

 

 زايشگاه عصر

  دکتر ريحانی خانم

چهارشنبه عصر اول هر چهار هفته 

 پراتیک مامايی

 نشانه شناسی

 دکتر آسیه سادات بنی عقیل

                مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي   داخلی بخشکارآموزي نشانه شناسی:                              زايشگاه و ادمیت مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي )طبقه دوم(محل کارآموزي زايشگاه: 
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 31-7 ي:ساعت کارآموز                                                                    صبح شنبهسه شنبه و دوروزهاي کارآموزي: مامايی                                 کارشناسی ششمبرنامه کارآموزي دانشجويان ترم 

 (113414)کد  پزشکی قانونی، (113454)کد  بیماري هاي زنان(، 113417)کد  کودکانبیماري هاي عنوان کارآموزي: 

 اسامی دانشجويان هرگروه

 گروه الف            گروه ب

 31تا  31هفته  31تا  9هفته  8تا  5هفته  4تا  3هفته 

 35/1/99لغايت  11/1/99 38/1/99لغايت  11/3/99 13/3/99لغايت 31/31/98  8/31/98لغايت  31/33/98

 

گروه 

 اول

 راد  فیآ  سمینه

  آقاخانی فاطمه

 

 رمضان پور يممر

ی چولنزهرا س

 جلی کوگ نسترن

 پزشکی قانونی

 دوشنبه و سه شنبه دکتر سندزايی

 دکتر مقسمیفقط سه شنبه ها 

 

 کودکان

 (1و4خانم الله باغ )چهارهفته 

 (3و1نم شهبازتبار)چهارهفته خا

دکتر ريحانی خانم زايشگاه صبح 

 گروه الف-دوشنبه ها

  گروه ب-سه شنبه ها

 درمانگاه زنان

  دوشنبه ها دکتر مقسمی

 سه شنبه ها دکتر الهام خوري 

 میهمان-غزاله روحی

 پزشکی قانونی فقط سه شنبه ها

 

گروه 

 دوم

 عادله سوداگر

 ديفاطمه عبدل آبا

  فاتحی زهرا

 شیما شهري 

 فاطمه محمد نژاد
 آي نور مفیدي

 درمانگاه زنان

  دوشنبه ها دکتر مقسمی

  سه شنبه ها دکتر الهام خوري 

 پزشکی قانونی 

 دوشنبه و سه شنبه دکتر سندزايی

 دکتر مقسمیفقط سه شنبه ها 

 کودکان

 (1و4خانم الله باغ )چهارهفته 

 (3و1خانم شهبازتبار)چهارهفته 

دکتر ريحانی خانم بح زايشگاه ص

 گروه الف-دوشنبه ها

 گروه ب-سه شنبه ها

 

گروه 

 سوم

 منش پاک زينب

  تیغ جهان فاطمه

 زاده قنبر مريم

 پور نقدي نیوشا

 پور کی پريسا

  ملیکا کاغذي

دکتر ريحانی خانم زايشگاه صبح 

 گروه الف-دوشنبه ها

 گروه ب-سه شنبه ها

 درمانگاه زنان

  دوشنبه ها دکتر مقسمی

  ه شنبه ها دکتر الهام خوري س

 پزشکی قانونی

 دوشنبه و سه شنبه دکتر سندزايی

 دکتر مقسمیفقط سه شنبه ها 

 کودکان

 (1و4خانم الله باغ )چهارهفته 

 (3و1خانم شهبازتبار)چهارهفته 

گروه 

 چهارم

 

 یبالکان یهعال

 زهرا قزل 

 

 يفاطمه نوروز

  حسینی زهرا 

 خوشکام ینام

 کودکان

 (1و4هفته چهاراغ )خانم الله ب

 (3و1هفته چهارخانم شهبازتبار)

دکتر ريحانی خانم زايشگاه صبح 

 گروه الف-دوشنبه ها

 گروه ب-سه شنبه ها

 درمانگاه زنان

  دوشنبه ها دکتر مقسمی

  سه شنبه ها دکتر الهام خوري 

 پزشکی قانونی

 دوشنبه و سه شنبه دکتر سندزايی

 دکتر مقسمیفقط سه شنبه ها 

 درمانگاه زنان در مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازيبیماري هاي زنان:                     مرکز اموزشی درمانی طالقانی هاي مختلفبخش موزي: بیماري کودکان: محل کارآ

 دانشکده ظهر 31الی  1133:بهمن  11پزشکی قانونی يکشنبه کارکاه آشنايی.ی امام زاده عبدا.ضلع شرقگرگان  پزشکی قانونی:(زنان در بخش جراحی الکتیو مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي )طبقه چهارم بخش 
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 7-31 ي:ساعت کارآموز                         صبح                                            چهارشنبه و پنجشنبهکارشناسی مامايی                                روزهاي کارآموزي:  ششمبرنامه کارآموزي دانشجويان ترم 

 (113454)کد  بیماري هاي زنانعنوان کارآموزي: 

 31تا  31هفته  31تا  9هفته  8تا  5هفته  4تا  3هفته  اسامی دانشجويان هرگروه

 35/1/99لغايت  11/1/99 38/1/99لغايت  11/3/99 13/3/99لغايت 31/31/98  8/31/98لغايت  31/33/98

 

گروه 

 اول

 آقاخانی فاطمه -راد  آفی سمینه

 نهتانی مالک رويا -جلی کوگ نسترن

 یچولنزهرا س -رمضان پور يممر

   آسکی-پراتیک

 چهارشنبه و پنجشنبه صبح

 گرزينخانم  بخش زنان

 

 

 

گروه 

 دوم

 ديفاطمه عبدل آبا-عادله سوداگر

 آي نور مفیدي- فاتحی زهرا

 نژادفاطمه محمد  - شیما شهري 

  آسکی-پراتیک 

 

 

 چهارشنبه و پنجشنبه صبح

 گرزينخانم  بخش زنان

 

گروه 

 سوم

 زاده  قنبر مريم -منش پاک زينب

 پور کی پريسا -پور نقدي نیوشا 
 نژاد تیغ جهان فاطمه -کاغذي ملیکا

  

 چهارشنبه و پنجشنبه صبح

 گرزينخانم  بخش زنان

  آسکی-پراتیک 

گروه 

 چهارم

 زهرا قزل -یبالکان یهعال

 حسینی زهرا سیده

 خوشکام ینام -يفاطمه نوروز

  

 چهارشنبه و پنجشنبه صبح

 گرزينخانم  بخش زنان

 آسکی-پراتیک 

   (در بخش جراحی الکتیو مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي )طبقه چهارم بخش  زنان:  محل کارآموزي

 برگزار خواهد شد. عصر همانروزکارآموزي بخش زنان تشکیل نمی شود و به جاي آن کارآموزي جبرانی   3کالس  3طبقه صیاد  مرکزدر لوژي به علت کالس سونو 98فقط روز پنجشنبه هفته سوم ترم اول اسفند 
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 چهارشنبهين: کارشناسی مامايی                   روزهاي تمر ششمدانشجويان ترم                             ازمون اسکی تمرين پراتیک وبرنامه 

 (و سوم هفته دوم چهار)خانم شهبازتبار (و چهارم اول چهار هفته)الله باغ مربی : خانم                             7-31 صبح:

 3-4هفته  اسامی دانشجويان هرگروه
 

 5-8هفته 
 

 9-31هفته 
 

 31-31هفته 
 

  37هفته 

گروه 

 اول

 جلی کوگ نسترن -راد  آفی سمینه

 رمضان پور  يممر -خانیآقا فاطمه

 نهتانی مالک رويا -یچولنزهرا س 

 تمرين

 ايستگاه  4

هر ايستگاه 

  يک هفته

 آزمون آسکی   

 :توسط گروه در چهار ايستگاه

 

 TVايستگاه اول: معاينه لگنی و 

 : زايمان جنین و جفتدومايستگاه 

 ايستگاه سوم: اپی زيوتومی

 ادمیت ايستگاه چهارم:

 

 .........دو هفته بعد آزمون مجددهر ايستگاه در افتاده آزمون

گروه 

 دوم

 ديفاطمه عبدل آبا-عادله سوداگر

 نور مفیدي آي -شیما شهري
 فاتحی  زهرا -نژادفاطمه محمد  

 تمرين 

 ايستگاه  4

هر ايستگاه 

 يک هفته

  

گروه 

 سوم

 زاده قنبر مريم -منش پاک زينب

 پور کی پريسا -پور نقدي نیوشا
 کاغذي ملیکا -نژاد تیغ انجه فاطمه

 تمرين  

 ايستگاه  4

هر ايستگاه 

 يک هفته

 

گروه 

 چهارم

 زهرا قزل -یبالکان یهعال

 حسینی زهرا سیده

 خوشکام ینام  - يفاطمه نوروز

 تمرين   

 ايستگاه  4

هر ايستگاه 

 يک هفته
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                                                   3198تابستان                                 کارشناسی مامايی ششم دانشجويان ترم           ده تايی جهت تايید مربی          برنامه تکمیل آمار زايمان

 آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي گرگانمرکز شهدا/آل جلیل /: زايشگاه مکان                            7 -31صبح:                                شنبهپنجشنبه تا 

  گروه

 

 روزهاي هفته

 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول

 شنبه 

 یکشنبه 

 دوشنبه

 سه شنبه 

 چهارشنبه

 شنبه 

 یکشنبه 

 دوشنبه

 سه شنبه 

 چهارشنبه

 

 شنبه 

 یکشنبه 

 دوشنبه

 سه شنبه 

 چهارشنبه

 شنبه 

 یکشنبه 

 دوشنبه

 سه شنبه 

 چهارشنبه

 شنبه 

 یکشنبه 

 دوشنبه

 سه شنبه 

 چهارشنبه

مربی نام   

 

 دانشجويان نام

 دکتر ریحانی، صیاد شیرازی 

 آق قال خانم قنبری، آل جلیل

 خانم کوهساریان و تمرتاش

 شهدا گنبد

 دکتر ریحانی، صیاد شیرازی 

 آق قال خانم قنبری، آل جلیل

 خانم کوهساریان و تمرتاش

 شهدا گنبد

 انی، صیاد شیرازی دکتر ریح

 آق قال خانم قنبری، آل جلیل

 خانم کوهساریان و تمرتاش

 شهدا گنبد

 دکتر ریحانی، صیاد شیرازی 

 آق قال خانم قنبری، آل جلیل

 خانم کوهساریان و تمرتاش

 شهدا گنبد

 

همه تایید برنامه تا 

 دانشجویان ادامه دارد

3      
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 عصر 31الی  صبح 7شب:  يساعت کارآموز                                                                    مامايیکارشناسی   هشتمترم رنامه کارآموزي دانشجويان: ب

 خانم مرادي  صبح زايشگاه                                                    ، (113477)کد  1 یرطبیعیو غ یعیطب يماندر عرصه زا يکارآموز عنوان کارآموزي: 

 ا هفته سامی دانشجويان هرگروها 

 37/31/98الی 34/31/98

 1 هفته

 11/31/98الی 38/31/98

 1 هفته

 19/31/98الی 14/31/98

 4 هفته

 3/33/97الی 11/31/98

 شنبه

 يکشنبه

 الف

 دوشنبه

 سه شنبه

 ب

 چهارشنبه

 شنبه

 الف

 يک شنبه

 دوشنبه

 ب

 سه شنبه

 چهارشنبه

 الف

 شنبه

 يکشنبه

 ب

 نبهدوش

 سه شنبه

 الف

 چهار شنبه

 

گروه اول
 گروه ب گروه الف 

                      خانم مرادي

   
 جوی راه زهرا

 پوری نسیم
 فرامرزی زهرا

 زهرا حسام

 سلیمانی وژینر
 مهری محدثه

 عصر -زایشگاه

گروه دوم
  گروه ب گروه الف 

 خانم مرادي                     

  
 خآر راضیه

 کر مرجان
 حمدی هانیه

 عباسیان اطمهف

 زاده سبحان حمیرا

 عباسی کوثر
 عصر -زایشگاه

گروه سوم
 

 گروه ب گروه الف

  

                      دکتر ريحانی -خانم مرادي
 

 شوکتی محدثه

 خسروی شیوا

 جه قره آمنه

 شیرزاد  آسیه

بختی نیک عاطفه  

 شقایق تقی زاده

 اخوان ثمین

 21/66/66فقط  عصر زایشگاه

 زایشگاه صبح خانم مرادی  26/66

 دکتر ریحانی زایشگاه صبح 26/66و26

گروه چهارم
 

 گروه ب گروه الف

    ------- 
------ 
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 39-31عصر:    31-7ي صبح: ساعت کارآموز                            شنبهيکنبه و شروزهاي کارآموزي:                               کارشناسی مامايی  هشتمترم برنامه کارآموزي دانشجويان: 

 (113481) يیو کاربرد آن در ماما يريتدر عرصه مد ، کارآموزي(113477) 1 یرطبیعیو غ یعیطب يماندر عرصه زا يکارآموز کارآموزي: وانعن

 31تا  31هفته  31تا  9هفته  8تا  5هفته  4تا  3هفته  اسامی دانشجويان هرگروه

 35/1/99لغايت  11/1/99 38/1/99لغايت  11/3/99 13/3/99لغايت 31/31/98  8/31/98لغايت  31/33/98

 يکشنبه شنبه يکشنبه شنبه يکشنبه شنبه يکشنبه شنبه

گروه اول
 

 

 جنین پرخطر ومادر  گروه ب گروه الف

 سحر عربخانم 
 

 گروه ب ادمیت صبح

 دکتر فاطمه سیفی

 گروه الف عصرمیت اد

 خانم شهریاری
 

  گروه الف  زایشگاه صبح

 خانم حیدری

 زایشگاه عصر گروه ب

 شیخخانم 

 کلینیک شیردهی پست پارتوم

 عباسی کوثر

 جوی راه زهرا

پوری عصر  نسیم

 زایشگاه

صبح  زهرا حسام

 زایشگاه

 عباسیان اطمهف
 خانم قنبری

گروه دوم
 

 

 جنین پرخطر ومادر  کلینیک شیردهی پارتومپست  گروه ب گروه الف

 خانم سحر عرب

 

 

 گروه ب ادمیت صبح

 دکتر فاطمه سیفی

 گروه الف عصرادمیت 

 خانم شهریاری
 

 گروه الف   زایشگاه صبح

 خانم حیدری

 زایشگاه عصر گروه ب

 شیخ خانم

 مهری محدثه

  کر مرجان

 سلیمانی وژینر
 

 شیرزاد آسیه

 بختی نیک عاطفه

 
 خانم قنبری 

گروه سوم
 گروه الف   زایشگاه صبح گروه ب گروه الف 

 خانم حیدری

 زایشگاه عصر گروه ب

  خانم شیخ

 جنین پرخطر ومادر  کلینیک شیردهی پست پارتوم

 خانم سحر عرب

 
 

 گروه ب ادمیت صبح

 دکتر فاطمه سیفی

 گروه الف عصرادمیت 

 خانم شهریاری
 

 خسروی شیوا

 جه قره آمنه

 زاده سبحان یراحم

 شوکتی محدثه
 

 خانم قنبری 

گروه چهارم
 گروه ب ادمیت صبح گروه ب گروه الف 

 دکتر فاطمه سیفی

 گروه الف عصرادمیت 

 خانم شهریاری

 گروه الف   زایشگاه صبح

 خانم حیدری

 زایشگاه عصر گروه ب

 شیخخانم 

 مادر و جنین پرخطر کلینیک شیردهی پست پارتوم

 ه رویهدخانم 
 

 آرخ راضیه

 فرامرزی زهرا

 شقایق تقی زاده

 

 هانیه حمدی

 اخوان ثمین 
 خانم قنبری 

      مرکز آموزشی درمانی شهید  صیاد شیرازي )طبقه چهارم(            واحد پست پارتوم: مرکز آموزشی درمانی شهید  صیاد شیرازي                زايشگاهمحل کارآموزي زايشگاه: 

 یرازي         ش یادص  یدشه یدرمان یمرکز آموزش درمانگاه نوزادان کلینیک شیردهی:مرکز آموزشی درمانی شهید  صیاد شیرازي )طبقه دوم(                 مادر و جنین پرخطر: 



13 

 

 

 

 

 

 

 39-31و        عصر:   31-7صبح:  يساعت کارآموز                            دوشنبه و سه شنبهاي کارآموزي: روزه                              مامايیکارشناسی   هشتمترم رنامه کارآموزي دانشجويان: ب

   (113481 ) کد يو سونولوژ يلوژ يور عرصه رادد ، کارآموزي(113479)کد  1خانواده  یممادر، کودک و تنظ ي،عرصه بهداشت بارور ، کارآموزي(113477)کد  1 یرطبیعیو غ یعیطب يماندر عرصه زا يکارآموز عنوان کارآموزي: 

 66تا  66هفته  62تا  6هفته  6تا  6هفته  1تا  6هفته   

 35/1/99لغايت  11/1/99 38/1/99لغايت  11/3/99 13/3/99لغايت 31/31/98  8/31/98لغايت  31/33/98

 

 

گروه 

 اول

 
 

 گروه ب گروه الف
 دکتر لیوانی -سونوگرافی

 (2و  6ته گروه الف )هف

 (1و  6گروه ب )هفته 

  بهداشت مدارس،

 خانم قنبری هفته اول و دوم

 ، خانم عرب هفته سوم و چهارممديريت

 صیاد پره ناتال

 خانم دکتر سیفی

  بهداشت روستا و ازدواج،

 خانم قنبری هفته سوم و چهارم

 ، خانم شهبازتبار هفته اول و دوممديريت

 عباسی کوثر

 جوی راه زهرا

 پوری نسیم

 زهرا حسام

 عباسیان اطمهف

 

 

 

گروه 

 دوم

 گروه ب گروه الف
  بهداشت مدارس،

 خانم قنبری هفته اول و دوم

 ، خانم عرب هفته سوم و چهارممديريت

 دکتر لیوانی  -سونوگرافی

 (6و  6)هفته  گروه الف

 (6و  6گروه ب )هفته 

 هفته اول و دوم عرب، خانم مديريت

  ،بهداشت روستا و ازدواج

 خانم قنبری هفته سوم و چهارم
 

 صیاد پره ناتال

 خانم دکتر سیفی

 مهری محدثه

 کر مرجان
 سلیمانی وژینر

 شیرزاد آسیه

 شوکتی محدثه

 

 

 

گروه 

 سوم

 گروه ب گروه الف

 صیاد پره ناتال

 خانم دکتر سیفی

  ، خانم عرب هفته اول و دوممديريت

 هفته سوم ،روستابهداشت 

 فته چهارمه بهداشت مدارس،

 خانم قنبری 

 

 اولهفته  بهداشت مدارس،

 دومهفته  ،ازدواجبهداشت 

 خانم قنبری 

 هفته سوم و چهارم عرب، خانم مديريت

 دکتر لیوانی -سونوگرافی

 (66و  6)هفته  گروه الف

 (62و  66گروه ب )هفته 

 خسروی شیوا

 جه قره آمنه

بختی نیک عاطفه  

 زاده سبحان حمیرا

گروه 

 چهارم

 

 گروه ب گروه الف
  بهداشت مدارس،

 خانم قنبری هفته سوم و چهارم

 ، خانم عرب هفته اول و دوممديريت

 صیاد پره ناتال

 خانم دکتر سیفی

 دکتر لیوانی -سونوگرافی

 (61و  66گروه الف )هفته 

 (66و  66گروه ب )هفته 

  بهداشت روستا و ازدواج،

 خانم قنبری هفته اول و دوم

  هبازتبارش، خانم مديريت

 هفته سوم و چهارم

 آرخ راضیه

 فرامرزی زهرا

 شقایق تقی زاده

 اخوان ثمین
 هانیه حمدی

 صیکلیه واحدهاي مديريتی اجرايی اداري و تخص محل کارآموزي مديريت:                     مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي )طبقه همکف(:درمانگاه پره ناتال محل کارآموزي 

        مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي محل کارآموزي ادمیت و زايشگاه:        )طبقه اول(مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي واحد تصويربرداري  سونوگرافی: محل کارآموزي

    31-7ي صبح: ساعت کارآموز                             وشنبه و سه شنبهدروزهاي کارآموزي:                              مطابق برنامه      بهداشت مدارس و ....:
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 گرگان ادرس مراکز بهداشتی شهري روستايی/ مدارس متوسطه اول تاريخ محل کاراموزي اسامی دانشجويان هر گروه  گروهها

 

 

 گروه اول
 

 عباسی کوثر

 جوی راه زهرا

  پوری نسیم

 زهرا حسام

 عباسیان اطمهف

 )س( حضرت فاطمه مدرسه سالمتی، کوچه ، 26یکاشان انتهای 66/62/66 ، 62/62/66 دارسم

 66/2/66و26 مشاوره ازدواج
 بار، مرکز بهداشت شهرستان یدانچهارراه م ین،مجاهد یابانخدوشنبه: 

 بار، مرکز بهداشت شهرستان یدانچهارراه م ین،مجاهد یابانسه شنبه: خ

 خانه بهداشت روستای باغ گلبن  26/2/66و22 بهداشت روستا

 کیانشهر، پشت ترمینال، جنب انبار کتاب، مدرسه امام حسین )ع( 26/62/66 ،66/62/66 مدارس

 

 

 گروه دوم
 

 مهری محدثه

 کر مرجان

 سلیمانی وژینر

 شوکتی محدثه

 شیرزاد آسیه

 مدارس
 والیت مدرسه ، 1انازادگ ازادگان، شهرک حسین، امام کوی جرجان، 66/66/66،  61/66/66

 فروردین 62، روبروی بیمارستان مسعود، مدرسه 66جانباز  22/66/66 ، 26/66/66

 خانه بهداشت روستای باغ گلبن 6/2/66و6 بهداشت روستا

 66/2/66و66 مشاوره ازدواج
 بار، مرکز بهداشت شهرستان یدانچهارراه م ین،مجاهد یابانخدوشنبه: 

 بار، مرکز بهداشت شهرستان یدانچهارراه م ین،اهدمج یابانسه شنبه: خ

 

 

 گروه سوم
 

 خسروی شیوا

 جه قره آمنه

 بختی نیک عاطفه

 زاده سبحان حمیرا

 مدارس
 شهریور 66مدرسه  دهم، الله شهدا، خیابان 66/6/66،  66 /66/6

 )ص( معصومه  حضرت مدرسه اکبراباد، ،6 حسام حسام، بلوار 26/6/66 ، 26/6/66

 خانه بهداشت روستای باغ گلبن 62/66/ 26و  26 بهداشت روستا

 2/2/66و6 مشاوره ازدواج
 بار، مرکز بهداشت شهرستان یدانچهارراه م ین،مجاهد یابانخدوشنبه: 

 بار، مرکز بهداشت شهرستان یدانچهارراه م ین،مجاهد یابانسه شنبه: خ

 

 

 گروه چهارم

 
 

 فرامرزی زهرا

 اخوان ثمین

 قی زادهشقایق ت

 آرخ راضیه

 حمدی هانیه

 6/6/66و6 مشاوره ازدواج
 بار، مرکز بهداشت شهرستان یدانچهارراه م ین،مجاهد یابانخدوشنبه: 

 بار، مرکز بهداشت شهرستان یدانچهارراه م ین،مجاهد یابانسه شنبه: خ

 خانه بهداشت روستای باغ گلبن 66/6/66و62 بهداشت روستا

 مدارس
 (6، مدرسه هفت تیر)66خیابان سرخواجه، سرخواجه  26/66/66 ، 26/66/66

 (2نهارخوران، روبه روی پمپ بنزین سامان، مدرسه جنت ) 6/62/66 ، 6/62/66
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  و  یعیطب يماندر عرصه زا يکارآموزعنوان کارآموزي:      39-31عصر:  و         31-7ي صبح: ساعت کارآموز        شنبه 5شنبه و  4روزهاي کارآموزي:     کارشناسی مامايی  هشتمترم کارآموزي دانشجويان:  

 (113481)کد  يژهبه مراقبت و یازمنددر عرصه نوزادان ن کارآموزي  (113481)کد  يو سونولوژ يلوژيودر عرصه راد ، کارآموزي(113483) کد  یو جراح یداخل یماريهايدر عرصه ب ، کارآموزي(113477)کد  1 یرطبیعیغ
 66تا  66هفته  62تا  6هفته  6تا  6هفته  1تا  6هفته  اسامی دانشجويان هرگروه 

 35/1/99لغايت  11/1/99 38/1/99لغايت  11/3/99 13/3/99لغايت 31/31/98  8/31/98لغايت  31/33/98

 پنج شنبه چهارشنبه  پنج شنبه چهارشنبه  پنج شنبه چهارشنبه  پنج شنبه چهارشنبه 

 

 

 اولگروه 
 

 اتاق عمل گروه ب گروه الف

 باباپلنگیخانم 

 رادیولوژی

 اقای عطاا.. گلدسته

 

 نوزاد نیازمند مراقبت ویژه

 خانم زهرا عرب

 خانم حیدری-زایشگاه صبح

 فقط چهارشنبه ها

 گروه الف چهار هفته اول و دوم

 گروه ب چهار هفته اول و دوم

 هفته دو

 اول 
CCU 

 رسولیخانم 

 هفته سوم
ICU 
آقای 

 ستوده

 چهارم هفته

 دیالیز

 خانم طبرسا
 عباسی کوثر

 جوی راه زهرا

 پوری نسیم

 زهرا حسام

 عباسیان اطمهف

 

 

 گروه دوم

 
 

 گروه ب گروه الف
 اول هفته دو

CCU 
 رسولیخانم 

 هفته سوم
ICU 

 آقای ستوده

 چهارم هفته

 دیالیز

 خانم طبرسا

 اتاق عمل

 

 باباپلنگیخانم 

 رادیولوژی

 .. گلدستهاقای عطاا

 

 نوزاد نیازمند مراقبت ویژه

 خانم زهرا عرب

 خانم حیدری-زایشگاه صبح

 فقط چهارشنبه ها

 گروه الف چهار هفته اول و دوم

 گروه ب چهار هفته اول و دوم

 مهری محدثه

 کر مرجان

 سلیمانی وژینر

 شیرزاد آسیه

 بختی نیک عاطفه

 

 

 

گروه 

 سوم

 خانم حیدری-زایشگاه صبح گروه ب گروه الف

 فقط چهارشنبه ها

 گروه الف چهار هفته اول و دوم

 گروه ب چهار هفته اول و دوم

 هفته دو

 اول
CCU 
خانم 

 رسولی

 هفته سوم
ICU 

 آقای ستوده

 چهارم هفته

 دیالیز

 خانم طبرسا

 اتاق عمل

 باباپلنگیخانم 

 رادیولوژی

 اقای عطاا.. گلدسته

 

 نوزاد نیازمند مراقبت ویژه

 خسروی شیوا بخانم زهرا عر

 جه قره آمنه

 زاده سبحان حمیرا

 شوکتی محدثه

 

گروه 

 چهارم

 

  گروه ب گروه الف

 نوزاد نیازمند مراقبت ویژه

 خانم زهرا عرب

 خانم حیدری-زایشگاه صبح

 فقط چهارشنبه ها

 گروه الف چهار هفته اول و دوم

 گروه ب چهار هفته اول و دوم

 اول هفته دو
CCU 

 رسولیخانم 

 هفته سوم
ICU 

 آقای ستوده

 چهارم هفته

 دیالیز

 خانم طبرسا

 اتاق عمل

 باباپلنگیخانم 

 رادیولوژی

 اقای عطاا.. گلدسته
 فرامرزی زهرا

 آرخ راضیه

 شقایق تقی زاده
 اخوان ثمین

 حمدی هانیه

 مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي )طبقه دوم( NICUنوزاد ويژه: بخش نوزاد بستري و       (  محل کارآموزي زايشگاه، و ادمیت: مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي  )طبقه دوم

 آذر 5مرکز اموزشی درمانی  آقاي گلدستهراديولوژي:                                                 اتاق عمل:  مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي )طبقه سوم(

ICU خانم طبرسا(ديالیز ( و ديالیز: مرکز اموزشی درمانی پنج آذر   3ه )مرکزي شمار( ICU )آقاي ستوده(                   CCU خانم)رسولی: مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي )طبقه دوم 
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 پاتوم و نوزاد، ادمیت و پره ناتال(  )مراقبت لیبر و زايمان، پست  8مامايی ترم کارشناسی دانشجويان  آزمون صالحیت بالینی نهايی جدول

 14/1/99به جز زايشگاه                         تاريخ شروع:   31-7: اتامتحانهمه ساعت             3198-99نیمسال دوم                                                                              

نام و نام 

 خانوادگی

14/1/99 15/1/99 11/1/99 17/1/99 19/1/99 13/1/99  3/4/99 1/4/99 1/4/99 4/4/99 5/4/99 7/4/99 31/4/99 

تا اتمام 

 برنامه

 

 باقی مانده ها  باقی مانده ها FP/CH   P  Pp/N باقی مانده ها  L/D/Ad  GY 2و6

 اباقی مانده ه Pp/N باقی مانده ها FP/CH  P    باقی مانده ها L/D/Ad  GY  1و6

 باقی مانده ها  باقی مانده ها  GY  FP/CH  p باقی مانده ها  Pp/N  L/D/Ad 6و6

 باقی مانده ها p باقی مانده ها  GY  FP/CH   باقی مانده ها Pp/N  L/D/Ad  6و6

 باقی مانده ها  باقی مانده ها L/D/Ad   GY  FP/CH باقی مانده ها  p  Pp/N 66و6

 باقی مانده ها FP/CH باقی مانده ها  L/D/Ad  GY   ده هاباقی مان P  Pp/N  62و 66

 باقی مانده ها  باقی مانده ها Pp/N   L/D/Ad  GY باقی مانده ها  FP/CH  P 61و 66

 باقی مانده ها GY باقی مانده ها  Pp/N  L/D/Ad   باقی مانده ها FP/CH  P  66و  66

 باقی مانده ها  باقی مانده ها p   Pp/N  L/D/Ad باقی مانده ها  GY  FP/CH 66و  66

 باقی مانده ها L/D/Ad باقی مانده ها  P  Pp/N   باقی مانده ها GY  FP/CH  26و  66

               باقی مانده ها

 P برقعی:امتحان پره ناتال: خانم دکتر     FP/CH کودک، تنظیم خانواده خانم دکتر سیفی :     

/Ad  L/D  و خانمها حیدري/شهرياري عصر( 31-31صبح و نفر دوم  8-31قنبري )با توافق ممتحنین، نفر اول  خانم   ،دکتر ريحانینم خا :زايشگاه 

Pp/N: مقسمی                              دکتر پست پارتوم و نوزاد: خانم GYدرمانگاه زنان، خانم دکترخوري : 

 ین مربوطه توسط مسئول برگزاري آزمون تعیین می گردد. *تاريخ آزمون هاي باقیمانده با هماهنگی ممتحن

 خانم دکتر ريحانیمسئول برگزاري آزمون نهايی صالحیت بالینی: 

 


