
 بسمه تعالی

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

 چهارشنبه -سه شنبه-دو شنبهروزهای -97برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی مامایی مهر 

 

 

خودداری نمایید.عدم حضور دانشجو در گروه خویش غیبت دانشجویان محترم از جابجایی گروه مطلقا :  قابل توجه*

 تا سقفنحوه برخورد با غیبت دانشجو  در کارآموزی محسوب می شود.
1

10
ساعت درس کارآموزی، بر عهده استاد و با تایید  

 دد.)موجه و غیر موجه( نمره صفر در کارآموزی منظور می گر بیش از سقف ذکر شدهدر صورت غیبت  .دانشکده می باشد

 اساتید
 بارداری طبیعی

 بیمارستان اکبرآبادی
 اساتید اسامی دانشجویان

نوزادان 

بیمارستان 

 اکبرآبادی

 اساتید

 نشانه شناسی

بیمارستان 

 حضرت رسول

 دانشجویان اسامی

خانم دکتر 

امینی و 

خانم 

 خرمرودی

 10/7/98تا  26/6/98

روزهای سه شنبه ها صبح پره 

 ناتال

و چهارشنبه ها النگ)صیح پره 

 ناتال و عصر پذیرش(

 رویا اقشاری

 یاسمن سرحدی

 پریسا ایران طلب

خانم دکتر  محدثه حیدری

 حسن پور

 20/9تا  4/9

 

خانم 

دکتر 

 امیری

 29/8تا  13/8

 

 رویا اقشاری

 یاسمن سرحدی

 پریسا ایران طلب

 محدثه حیدری

 نرگس جمشیدی

  زهرا صدیق

روزهای سه  1/8/98/ تا 16/7

 شنبه ها صبح پره ناتال

و چهارشنبه ها النگ)صیح پره 

 ناتال و عصر پذیرش(

 نرگس جمشیدی

 زهرا صدیق

 صقایق موثق

 حانیه نظری

 

روزهای سه   29/8/98تا  14/8

 شنبه ها صبح پره ناتال

و چهارشنبه ها النگ)صیح پره 

 ناتال و عصر پذیرش(

 پارمیس نجفی فرد

 الهه رسولی

 مهشاد عرب

 فائزه محمدی

 
خانم دکتر 

 حسن پور

/ تا 25/9

11/10 

 

خانم 

دکتر 

 امیری

تا  15/7

1/8/98 

 موثق شقایق

 نظریحانیه 

 پارمیس نجفی فرد

 الهه رسولی

 مهشاد عرب

 فائزه محمدی

 
 

روزهای سه  20/9/98تا  5/9

 شنبه ها صبح پره ناتال

و چهارشنبه ها النگ)صیح پره 

 ناتال و عصر پذیرش(

 زهرا تیمورا

 ضحی تولیت

 زهرا بهزاد

 

روزهای سه  11/10/تا 26/9

 شنبه ها صبح پره ناتال

النگ)صیح پره و چهارشنبه ها 

 ناتال و عصر پذیرش(

 مریم آرامیده

 ساحل سعیدی

 فاطمه پورهنگ

خانم دکتر 

 حسن پور

/ تا 25/6

10/7 

 

خانم 

دکتر 

 امیری

 20/9/ تا 4/9

 

 زهرا تیمورا

 ضحی تولیت

 زهرا بهزاد

 مریم آرامیده

 ساحل سعیدی

 فاطمه پورهنگ



 

 


