
 بسمه تعالی

 1398-99نیمسال دوم سال تحصیلی -دانشکده پرستاری و مامایی-دانشگاه علوم پزشکی ایران

 95مهر ورودی دانشجویان کارشناسی مامایی 

 اسامی دانشجویان
 کارآموزی اتاق زایمان

 بیمارستان اکبرآبادی
 نام استاد بهداشت اسامی دانشجویان نام استاد

 داخلی و جراحی

 فیروزگر
 نام استاد

 رویا قیصوری-1

 مرجان امجدی-2

 شکیال مددی-3

 مریم رحمتی فرد-4

 النگتا  12جمعه ها 

 15/9/98تا  29/6
 خانم دوامی

 رویا قیصوری-1

 مرجان امجدی-2

 شکیال مددی-3

 مریم رحمتی فرد-4

 فاطمه جوادی-5

 

 25/10/98تا  /18/9

 

 دوشنبه تا چهارشنبه

مرکز بهداشت 

 سعادت آباد

دکتر  ها:خانم

 رنجبر و قراچه

 

 

 خانم سلیمی 10/7تا 25/6
 شبتا  12 ها شنبه

 9/9/98تا  23/6
 

 عاطفه قنبری-1

 نگین والی -2

 فاطمه جوادی-3

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تا النگ 8 ها جمعه

 3/11/98تا  22/9/98
 خانم دوامی

 عاطفه قنبری-1

 نگین والی -2

 راضیه آستربکی-3

 زهره آقاجانی-4

 خرسندیانشبنم -5

 نرجس آزادمنش-6

 13/9/98تا  /6/8

مرکز بهداشت 

 صاحب الزمان )عج(

خانم دکتر 

 کشاورز

 

 خانم سلیمی 1/8تا 15/7

 تا شب 8ها  شنبه

 11/11/98تا  16/9
 

 النگتا  8یکشنبه ها 

 19/8/98/ تا 24/6

خانم روشن 

 زاده



  

نحوه برخورد با غیبت دانشجو  دانشجویان محترم از جابجایی گروه مطلقا خودداری نمایید.عدم حضور دانشجو در گروه خویش غیبت در کارآموزی محسوب می شود.:  قابل توجه*

 تا سقف
1

10
 )موجه و غیر موجه( نمره صفر در کارآموزی منظور می گردد. بیش از سقف ذکر شدهدر صورت غیبت  .ساعت درس کارآموزی، بر عهده استاد و با تایید دانشکده می باشد 

 راضیه آستربکی-1

 زهره آقاجانی-2

 شبنم خرسندیان-3

 نرجس آزادمنش-4

 تا شب 12پنجشنبه ها 

 14/9/98/ تا 28/6
 خانم نوری

 هاوناز سعیدی-1

 آذر اسدی -2

 عاطفه حسنی-3

 فاطمه عبدی-4

 1/8تا  /25/6

مرکز بهداشت 

 )عج(زمانالصاحب 

دکتر  ها:خانم

 رنجبر و قراچه
 خانم سلیمی 98/ 20/9تا  4/9

 تا النگ 12یکشنبه ها 

 13/11/98/تا 26/8

روشن خانم 

 زاده

 هاوناز سعیدی-5

 آذر اسدی -6

 عاطفه حسنی-7

 فاطمه عبدی-8

 تا شب 12جمعه ها 

 15/9/98تا  29/6
 

 تا النگ 12پنجشنبه ها 

 14/9/98/ تا 28/6
 

مهسا فصیح -1

 رامندی

 فرزانه مرادی-2

 ساناز مقدم-3

 پانیذ نجفی فرد -4

 تا شب 8جمعه ها 

 3/11/98تا  22/9/98

 

 

 مهسا فصیح رامندی-1

 فرزانه مرادی-2

 ساناز مقدم-3

 پانیذ نجفی فرد -4

 1/8/تا 25/6

سردار مرکز بهداشت 

 جنگل

خانم دکتر 

 کشاورز
 خانم سلیمی 11/10/98/تا 25/9

 تا النگ 16شنبه ها 

 14/10/ تا 23/6

اول هفته  8

 دکتر امیری

هفته دوم  8

دکتر 

جمشیدی 

 منش


