
 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 مامايي برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته 

 89مهرورودی: (اکبرآبادی )بيمارستان های 2042-2041سال تحصيلي  دوم نيمسال

 (صبح04/7تا  04/28، شب 04/29تا  04/7، لانگ دی  04/21تا04/7)صبح:  پنجشنبهشنبه تا سه روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي 04/0/2041

21/0/2041 

8/0/2041 

 11/0/2041الي

28/1/2041 

 0/0/2041الي

18/2/2041 

 20/1/2041الي  

الي  11/22/2042

10/2/2041 

 2گروه

 

کارآموزی در عرصه 

نوزادان نیازمند به 

 مراقبت های ویژه 

 گروه ب

 دو روز لانگ دی

 نام بیمارستان:

 اکبرآبادی

 استاد:

 دکتر کشاورز

 

کارآموزی در عرصه 

نوزادان نیازمند به 

 مراقبت های ویژه 

 گروه الف

 روز لانگ دییک 

 نام بیمارستان:

 اکبرآبادی

 استاد:

 دکتر کشاورز

 

کارآموزی در عرصه 

رادیولوژی، سونولوژی 

 در مامایی و زنان

 

 خانم نیسانی استاد:

کارآموزی در عرصه 

مدیریت و کاربرد 

 آن در مامایی

 

سه شنبه تا پنج 

 شنبه هر هفته 

 

 نام بیمارستان:

 اکبرآبادی

 استاد:

 خانم برارپور

 

 

کارآموزی در عرصه بیماری 

 های زنان و ناباروری

 نام بیمارستان:

 اکبرآبادی

 استاد:

 خانم نوروزی

 

 .الناز اميني2

 .نگين اسحاقي1

 .فائزه زند0

 .فائزه توکلي0

 .زهرا کريمي1

 .مانا طاهری6

  .فاطمه حسيني7



 

 

 يعي و غير طبيعي )ليبر اکبرآبادی(کارآموزی در عرصه بارداری طب

 

 

 هفته هفته نهم

 هشتم

 هفته

 هفتم

 هفته

 ششم

 هفته

 پنجم

 هفته

 چهارم

 هفته

 سوم

 هفته

 دوم

2گروه  هفته اول  

3/2/2042 

 یکشنبه شب

22/2/2042 

 شنبه لانگ دی

24/2/2042  

 یکشنبه شب

20/2/2042

لانگ دوشنبه 

 دی

22/22/204

2 

دوشنبه لانگ 

 دی

 

23/22/2042

 شنبه شب

 

2/22/2042 

شنبه لانگ 

 دی

 

 

2/22/2042  

 دوشنبه شب

 

 

 

 

------ 

 .الناز اميني2

 . زهرا کريمي1

 .فائزه زند0

 .فائزه توکلي0
 

21/22./2042  

جمعه لانگ 

 دی

22/2/2042  

 دوشنبه شب

0/2/2042 

 دوشنبه شب

22/2/2042 

 شنبه شب

22/2/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

 

 

------ 

22/22/204

2 

 یکشنبه شب

 

20/22/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

 

2/22/2042 

 شنبه شب

 

2/22/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

 

23/22/2042  

 یکشنبه شب

 

 

 نگين اسحاقي.1

 .مانا طاهری6

2/2/2042 .فاطمه حسيني7  

 جمعه لانگ دی
2/22/2042  

 دوشنبه شب

5/22/2042  

جمعه لانگ 

 دی



 يعي و غير طبيعي )ليبر اکبرآبادی(کارآموزی در عرصه بارداری طب

 

 هفته نوزدهم

 

 

 هفته هفته هجدهم

 هفدهم

 هفته

 شانزدهم

هفته   هفته  پانزدهم

 چهاردهم

هفته  

 سیزدهم

2گروه  هفته  دهم هفته  یازدهم هفته  دوازدهم  

23/3/2042  

سه شنبه 

 لانگ دی

2/0/2042  

سه شنبه 

 لانگ دی

34/3/2042  

سه شنبه 

 لانگ دی

22/3/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

23/3/2042  

 شنبه شب

7/3/2042  

 یکشنبه شب

32/2/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

25/2/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

22/2/2042  

شبشنبه   

22/2/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

 .الناز اميني2

 .زهرا کريمي1

 .فائزه زند0

 .فائزه توکلي0
 

22/2/2042  

2/3/2042 جمعه لانگ دی  

 دوشنبه شب
20/3/2042  

چهارشنبه 

 لانگ دی

7/0/2042  

چهارشنبه 

 لانگ دی

32/3/2042  

چهارشنبه 

 لانگ دی

25/3/2042  

 پنجشنبه شب

1/0/2042  

 جمعه لانگ 

24/0/2042  

 شنبه شب

0/0/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

21/3/2042  

 دوشنبه شب

23/3/2042  

سه شنبه لانگ 

 دی

22/3/2042  

 سه شنبه شب

7/3/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

32/2/2042  

 یکشنبه شب

23/2/2042  

 شنبه شب

22/2/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

24/2/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

نگين . 1

 اسحاقي

 .مانا طاهری6

.فاطمه 7

 حسيني

22/0/2042  

جمعه لانگ 

 دی

21/2/2042  

2/0/2042 جمعه لانگ دی  

 پنجشنبه شب

25/3/2042  

پنجشنبه لانگ 

 دی

22/3/2042  

 پنجشنبه شب

1/3/2042  

 سه شنبه شب

22/3/2042  

 پنجشنبه شب



 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي 

 مامايي برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته 

 89مهرورودی: اکبرآبادی()بيمارستان های  2042-2041سال تحصيلي  دومنيمسال 
 (صبح04/7تا  04/28، شب 04/29تا  04/7، لانگ دی  04/21تا04/7)صبح:  پنجشنبهشنبه تا سه روزهای کارآموزی :   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               

 

21/0/204الي04/0/2041

1 

/11/0الي8/0/2041

2041 

/0/0الي18/2/2041

2041 

 الي26/21/2042

10/2/2041 

 الي11/22/2042

22/21/2042 

 1گروه

 

کارآموزی در عرصه 

رادیولوژی، سونولوژی در 

 مامایی و زنان

 

 خانم نیسانی استاد:

کارآموزی در عرصه 

مدیریت و کاربرد آن 

 ماماییدر 

 

سه شنبه تا پنج شنبه 

 هر هفته 

 

 نام بیمارستان:

 اکبرآبادی

 استاد:

 خانم برارپور

 

کارآموزی در عرصه 

بیماری های زنان و 

 ناباروری

 نام بیمارستان:

 اکبرآبادی

 استاد:

 خانم نوروزی

 

کارآموزی در 

عرصه نوزادان 

نیازمند به مراقبت 

 های ویژه 

 بگروه 

 دو روز لانگ دی

 بیمارستان:نام 

 اکبرآبادی

 استاد:

 دکتر کشاورز

 

کارآموزی در 

عرصه نوزادان 

نیازمند به مراقبت 

 های ویژه 

 گروه الف

 یک روز لانگ دی

 نام بیمارستان:

 اکبرآبادی

 استاد:

 دکتر کشاورز

 

 

 

 .اليكا عباس زادگان2 

 دنيا بهرامي.1

 زهرا حسينجاني .0

 .زهرا تيمورا0

 محدثه کلاته  .1

 عطاخانيصدف .6

 .فاطمه واحدی7

 



 

 يعي و غير طبيعي )ليبر اکبرآبادی(کارآموزی در عرصه بارداری طب

 

 

 هفته هفته نهم

 هشتم

 هفته

 هفتم

 هفته

 ششم

 هفته

 پنجم

 هفته

 چهارم

 هفته

 سوم

 هفته

 دوم

1گروه  هفته اول  

2/2/2042 

 جمعه لانگ دی
 
 

 

22/2/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

22/2/2042  

 سه شنبه شب

25/2/2042  

 سه شنبه شب

22/22/2042  

 دوشنبه شب

 

 

22/22/20

42 

سه شنبه 

 شب

7/22/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

 

34/22/2042  

 یکشنبه شب

20/22/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

 الف

.اليكا عباس 2

 زادگان

 دنيا بهرامي.1

. زهرا 0

 حسينجاني
 

20/2/2042  

 پنجشنبه شب

27/2/2042  

 پنجشنبه شب

22/22/20

42 

پنجشنبه 

 شب

22/22/2042  

جمعه لانگ 

 دی

2/2/2042 

 شنبه شب

27/2/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

24/2/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

 

 

22/2/2042  

جمعه لانگ 

 دی

22/22/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

23/22/20

شنبه  42

  لانگ دی

1/22/2042  

 سه شنبه شب

 

 

 

2/22/2042  

 سه شنبه شب

25/22/2042  

 سه شنبه شب

 

 ب:

 .زهرا تيمورا0

 محدثه کلاته  .1

صدف .6

 عطاخاني

 .فاطمه واحدی7
 

25/22/20

42 

دوشنبه 

 شب

22/22/2042 

 پنجشنبه شب

0/22/2042 

 پنجشنبه شب

27/22/2042 

 پنجشنبه شب



 يعي و غير طبيعي )ليبر اکبرآبادی(کارآموزی در عرصه بارداری طب

         

                           

 

 

 هفته هفته هجدهم هفته نوزدهم

 هفدهم

 هفته

 شانزدهم

هفته   هفته  پانزدهم

 چهاردهم

هفته  

 سیزدهم

هفته  

 دوازدهم

1گروه  هفته  دهم هفته  یازدهم  

22/0/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

2/0/2042  

 پنجشنبه شب

22/3/2042 

 یکشنبه شب

 

 

22/3/2042  

 دوشنبه شب

 

20/3/2042  

 یکشنبه شب

2/3/2042  

شنبه لانگ 

 دی

34/2/2042

شنبه لانگ 

 دی

 

20/2/2042

 یکشنبه شب

22/2/2042  

 دوشنبه شب

24/2/2042  

 یکشنبه شب
.اليكا عباس 2

 زادگان

 دنيا بهرامي.1

 . زهرا حسينجاني0
 25/0/2042  

پنجشنبه لانگ 

 دی

2/0/2042  

پنجشنبه لانگ 

 دی

22/3/2042  

جمعه لانگ 

 دی

2/3/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

22/0/2042  

 یکشنبه شب

0/0/2042  

 یکشنبه شب

 

 

 

27/3/2042  

 شنبه شب

22/3/2042  

 یکشنبه شب

25/3/2042  

شب دوشنبه  

 

 

2/3/2042  

 شنبه شب

5/3/2042  

جمعه لانگ 

 دی

23/2/2042

شنبه لانگ 

 دی

27/2/2042  

 یکشنبه شب

1/2/2042  

شنبه لانگ 

 دی

 .زهرا تيمورا0

 محدثه کلاته  .1

 صدف عطاخاني.6

 .فاطمه واحدی7
 

21/3/2042  

لانگ دوشنبه 

 دی

2/0/2042  

پنجشنبه لانگ 

 دی

2/0/2042  

جمعه لانگ 

 دی

22/2/2042  

 دوشنبه شب



 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 مامايي برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته 

 89مهرورودی: اکبرآبادی( )بيمارستان های 2041-2042 سال تحصيلي دومنيمسال 

 (صبح04/7تا  04/28، شب 04/29تا  04/7، لانگ دی  04/21تا04/7)صبح:  پنجشنبهشنبه تا سه روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

الي  8/0/2041

21/0/2041 

28/1/2041 

 0/0/2041الي

الي  18/2/2041

20/1/2041 

الي  26/21/2042

10/2/2041 

11/22/2042 

 22/21/2042الي

 0گروه

 

کارآموزی در عرصه 

بیماری های زنان و 

 ناباروری

 نام بیمارستان:

 اکبرآبادی

 استاد:

 خانم نوروزی

 

کارآموزی در عرصه 

نوزادان نیازمند به 

 مراقبت های ویژه 

 بگروه 

 دو روز لانگ دی

 نام بیمارستان:

 اکبرآبادی

 استاد:

 دکتر کشاورز

 

کارآموزی در عرصه نوزادان 

نیازمند به مراقبت های 

 ویژه 

 گروه الف

 یک روز لانگ دی

 نام بیمارستان:

 اکبرآبادی

 استاد:

 دکتر کشاورز

 

 

کارآموزی در عرصه 

رادیولوژی، سونولوژی در 

 مامایی و زنان

 

 خانم نیسانی استاد:

کارآموزی در عرصه 

مدیریت و کاربرد آن در 

 مامایی

 

سه شنبه تا پنج شنبه 

 هر هفته 

 

 نام بیمارستان:

 اکبرآبادی

 استاد:

 خانم برارپور

 

 

 .نگين گروسي2

 .نگين اسدی1

 .مائده احمد هراتي0

 .سما ديلمي0

 .پريا کرباسيون1

 .فائزه جزطوسي6

 .سارا حق گوی7



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 يعي و غير طبيعي )ليبر اکبرآبادی(کارآموزی در عرصه بارداری طب

 

 

 

 هفته هفته نهم

 هشتم

 هفته

 هفتم

 هفته

 ششم

 هفته

 پنجم

 هفته

 چهارم

 هفته

 سوم

 هفته

 دوم

0گروه  هفته اول  

0/2/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

27/2/2042  

 یکشنبه شب

21/2/2042  

 شنبه شب

 

 

 

------ 

24/22/2

042 

 شنبه شب

25/22/204

2 

دوشنبه لانگ 

 دی

2/22/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

34/22/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

20/22/2042  

 دوشنبه شب

 .نگين گروسي2

 .نگين اسدی1

.مائده احمد 0

 هراتي

 

22/2/2042  

  دوشنبه شب

5/2/2042  

 سه شنبه شب

21/2/2042  

 سه شنبه شب

21/2/2042 

شنبه لانگ 

 دی

20/2/204

2 

دوشنبه 

 شب

24/22/2

042 

شنبه لانگ 

 دی

20/22/204

2 

 یکشنبه شب

7/22/2042  

 یکشنبه شب

 

21/22/2042  

 شنبه شب

23/22/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

 .سما ديلمي0

 کرباسيون.پريا 1

 .فائزه جزطوسي6

  .سارا حق گوی7
7/2/2042  

 پنجشنبه شب

32/2/2042  

25/2/2042 پنجشنبه شب  

جمعه لانگ 

 دی



 

 يعي و غير طبيعي )ليبر اکبرآبادی(کارآموزی در عرصه بارداری طب

 

 هفته هفته هجدهم هفته نوزدهم

 هفدهم

 هفته

 شانزدهم

هفته   هفته  پانزدهم

 چهاردهم

هفته  

 سیزدهم

هفته  

 دوازدهم

0گروه  هفته  دهم هفته  یازدهم  

24/0/2042  

 شنبه لانگ دی

3/0/2042  

 شنبه شب

22/3/2042  

یکشنبه لانگ 

 دی

24/3/2042  

شنبه لانگ 

 دی

 

21/3/2042  

جمعه لانگ 

 دی

2/3/2042  

 دوشنبه شب

2/3/2042  

سه شنبه 

 شب

22/2/2042  

سه شنبه 

 شب

27/2/2042  

لانگ یکشنبه 

 دی

1/2/2042  

 شنبه شب

 .نگين گروسي2

 .نگين اسدی1

.مائده احمد 0

 هراتي

 

22/0/2042  

 دوشنبه شب

5/0/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

 22/3/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

0/3/2042  

پنجشنبه 

 شب

22/2/2042  

پنجشنبه 

 شب

21/2/2042  

 سه شنبه شب

25/2/2042  

جمعه لانگ 

 دی
22/2/2042  

شبپنجشنبه   

22/0/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

3/0/2042  

 شنبه لانگ دی

27/3/2042  

 شنبه لانگ دی

24/3/2042  

 شنبه شب

23./3/2042 

شنبه لانگ 

 دی

22/3/2042  

جمعه لانگ 

 دی

34/2/2042  

 شنبه شب

20/2/2042  

یکشنبه 

 لانگ دی

22/2/2042  

 شنبه لانگ دی

22/2/2042  

سه شنبه 

 شب

 .سما ديلمي0

 .پريا کرباسيون1

 ..فائزه جزطوسي6

..سارا حق گوی7   
5/0/2042  

 دوشنبه شب

  2/3/2042  

دوشنبه لانگ 

 دی

25/2/2042  

25/0/2042 دوشنبه شب  

20/2/2042 پنجشنبه شب  

پنجشنبه 

 شب



 

 

 

 اساتيد ليبر بيمارستان اکبر آبادی
  

 

 جمعه

 

 پنجشنبه

 

 چهارشنبه

 

 سه شنبه

 

 دوشنبه

 

 یکشنبه

 

 شنبه

 

 ایام هفته

 

 
 

 

 خانم مردانی

 

 
از تبارخانم شهب  

 

 
دکتر جمشیدی 

 منش

 

 

 
-خانم ترکیبی

دکتر الهه 

 صادقی

 

 

-دکتر حسن پور

 دکتر الهه صادقی

 

 
 دکتر هما صادقی

 

 

 

 

دکتر امیری 

 فراهانی

 

 شیفت

 لانگ دی

 

 

---------- 

 

 خانم ایزددوست

 

 

----------- 

 

 خانم

شعارعباس   

 

 

 

 خانم نادرپور

 

 دکتر بوتیار

 

 دکتر الهه صادقی

 

 شیفت

 شب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


