
 

ف
دي

ر
 

 هفته و روز

 

 اسامي دانشجويان

 بسمه تعالي
 دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

 1401دوم يمسال : ن                    1401مهر ورودي :                      مامايي ترم دومدانشجويان رشته : اصول و فنون پرستاری و مامايي                        برنامه کارآموزي : 

 مالحظات شانزده پانزده چهارده سيزده دوازده يازده دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول  

  22/11 29/11 6/12 13/12 20/12 19/1 26/1 2/2 9/2 16/2 23/2 30/2 6/3 13/3 20/3 27/3  

1 

2 

3 

4 

 عمری نسيرا

 پريا شيخي

 فاطمه اصغرزاده

 ليال ميری

کامل و  فرميونيستفاده از ا                

 يرو شناسايي  نصب کارت

در بخشها و همراه  فرميوني

داشتن الگ بوگ مربوط به 

با دانشجو  يهر واحد درس

 است. يالزام

1 

2 

3 

4 

 مهسا سعادت

 نرگس بابايي

 سوما ياره

 خواهسبا حسام

                 

 ساعت کارآموزي: 

 مي باشد 12:45الي  7:45

1 

2 

3 

 معصومه حصاری

 آيناز اصفهاني

 فاطمه رحيمي

                 

1 

2 

3 

4 

 باقوروشنک حاجي

 آسيه ديسناد

 نياثنا رضايي

                 

                                                                                              16 ساعت( کد درس: 51واحد: 1): اصول و فنون پرستاری و مامايي نام کارآموزی      

   امضاء معاون آموزشي: خانم دکتر آليلو                                                     خانم مريم مسگرزادهامضاء مدير گروه:                                                                                                                     کوثر:  بيمارستان محل کارآموزی      

 علي اصغری خانم مربي:( جراحي زنان)بخش   صبحيکشنبه و دوشنبه : کارآموزی روزهای      

 دکتر برجسته خانم)اتاق زايمان(  صبحشنبه پنج  



                                                                                    

       

 

 37کد درس:  (ساعت 51واحد:  1) کودکانبيماريهای نام کارآموزی:              30ساعت( کد درس:  144واحد: 2) زايمان طبيعي نام کارآموزی:                     35 ساعت( کد درس: 51واحد: 1) نوزاداننام کارآموزی :    

  محل کارآموزی: بيمارستان مطهری )بخش کودکان(     (ساعت 56 بخش مامايي –ساعت 88 )اتاق زايمان کوثربيمارستان : محل کارآموزی                                                        کوثرمحل کارآموزی :  بيمارستان   

  شنبه، يکشنبه، دوشنبه صبحهفته های فرد روزهای کارآموزی:                                                    صبح خانم عفتي يکشنبه، دوشنبهه، شنب: اتاق زايمانروزهای کارآموزی:           شنبه، يکشنبه، دوشنبه صبحهفته های فرد روزهای کارآموزی   

 صبح شنبه، يکشنبههفته های زوج                                                                             اصغری                     خانم ها علي 6:30الي   1:30ساعت از   پنجشنبه عصر                                          صبح شنبه، يکشنبههفته های زوج                                

 شنبه، يکشنبه، دوشنبه صبح بخش مامايي:               

                                   
     

                                                                                                                                                

   امضاء معاون آموزشي: خانم دکتر آليلو                                                     خانم مريم مسگرزادهامضاء مدير گروه:                                                                                                                                                                                    
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 هفته و روز

 

 

 اسامي دانشجويان

 بسمه تعالي
 دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

 1401دوم  : لنيمسا          1400مهر ورودي :                                      مامايي ترم چهارمدانشجويان رشته:                                    ، کودکاننوزادان  ،زايمان طبيعيبرنامه کارآموزي: 

 مالحظات شانزده پانزده چهارده سيزده دوازده يازده دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول  

  15/11 22/11 29/11 6/12 13/12 20/12 19/1 26/1 2/2 9/2 16/2 23/2 30/2 6/3 13/3 20/3  
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2 

3 

4 

 ا جهانگيرزادهصب

 فاطمه امان اله زتده

 سيما دالن پور

 گلچين اميني

                 

کامل  فرميونيستفاده از ا

 شناسايي  و نصب کارت

در بخشها و  فرميوني يرو

همراه داشتن الگ بوگ 

مربوط به هر واحد 

 يبا دانشجو الزام يدرس

 . است

1 

2 

3 

4 

5 

 مژگان زارعي

 شنو دسکو

 الهه يوسفي

 عليلو ثمين کاظم

                

1 

2 

3 

 بيانه علي پور

 فاطمه افشاری

 سونيا تسوجيان

 سحر کاسبي

                

 ساعت کارآموزي صبح: 

مي  12:45الي  7:45

 باشد

1 

2 

3 

4 

 زادهشيوا معروف

 نسيم ايوبي

  فرطيبي ماريه

 زادهساجده حسين
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 هفته و روز

 

 اسامي دانشجويان

 بسمه تعالي
 دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

 1401دوم  :نيمسال                           99 مهر: ورودی       ترم ششممامايي  دانشجويان رشته:     پزشکي قانوني ،بيماری زنان، بهداشت باروری: برنامه کارآموزی

 مالحظات شانزده پانزده چهارده سيزده دوازده يازده دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول  

  15/11 22/11 29/11 6/12 13/12 20/12 19/1 26/1 2/2 9/2 16/2 23/2 30/2 6/3 13/3 20/3  
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2 

3 

4 

 سيمين يوسفيان

 سيما يوسفيان

 ليال نظيری

 يرقيه عبداله

                 
استفاده از 

 فرميوني
کامل و 

نصب کارت 
  ييشناسا

 یرو
در  فرميوني

بخشها و 
همراه 
داشتن 

الگ بوگ 
مربوط به 
هر واحد 

با  يدرس
دانشجو 

 يالزام
 .است

1 

2 

3 

4 

 ساناز معتمدی

 شرمين شکری

 سميرا محمدی

 فائزه باقری نژاد 

                

1 

2 

3 

4 

 کوثر غالمزاده

 هستي جعفری

 مهسا مددی

 ثنا حسيني

                

 

 

 54ساعت( کد درس:  102واحد: 2) بيماريهای زناننام کارآموزی:                   24ساعت( کد درس:  51واحد:  1) پزشکي قانوني کارآموزی:           48 ساعت( کد درس: 102واحد: 2) ری، مادر و کودک و تنظيم خانوادهبهداشت بارو: نام کارآموزی

  کوثر: بيمارستان کارآموزیمحل                       مرکز پزشکي قانوني: محل کارآموزی                ، اتاق زايمان کوثر: درمانگاه شهریمحل کارآموزی

 شنبه: دکتر  برجستهچهار: دکتر نجارزاده به پنجشن: سه شنبه و درمانگاه تخصصي                             روزهای کارآموزی: سه شنبه، جهارشنبه، پنجشنبه صبح                                                                         شنبه صبحشنبه، چهارشنبه، پنجروزهای کارآموزی: سه  

 خانم علي اصغری: بخش جراحي زنان                                                                                                                                                                                                                                                                          

 صبح شنبه، پنجسه شنبه، چهارشنبه: روزهای کارآموزی                  

 

 ان بعلت خالي نبودن فيلد زايمان در طول ترم، هفته شانزده برنامه ريزی کرده و تاريخ روزهای تکميلي را به اينجانب اعالم نمايند.روز کارآموزی موظفند برای کليه بخشها روز پنجشنبه هفته دوم و برای اتاق زايم 10توحه: همکاران عزيز جهت تکميل 

                                                                    مي باشد 12:45الي  7:45ساعت کارآموزي صبح :   

 

 

  امضاء معاون آموزشي: خانم دکتر آليلو                                                     م مريم مسگرزادهخانامضاء مدير گروه: 



 

 

 

ف
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 هفته و روز

 

 

 اسامي

 دا نشجويان

 بسمه تعالي

 دانشکده پرستاری و مامائي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

 ، مديريتير طبيعي، عرصه بهداشت باروري، عرصه داخلي جراحي، عرصه نوزادان، راديولوژيعرصه مديريت، عرصه زايمان طبيعي و غ برنامه کارآموزی:

 1401دوم  نيمسال:       98مهر ورودي:    مامايي ترم هشتمدانشجويان رشته: 

 ظاتمالح هيجدهم هفدهم شانزده پانزده چهارده سيزده دوازده يازده دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول  

  15/11 22/11 29/11 6/12 13/12 20/12 19/1 26/1 2/2 9/2 16/2 23/2 30/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4  

1 

2 

3 

4 

5 

 زاده شيزهرا درو

 يلطف اليسه

 محمدزاده هيسم

 یمعنو بهار

 زادهيعل زهرا

 وش پروازخ سارا

                   

1 

2 

3 

4 

 عبداله زاده ايپر

 همحمدزاد هيحان

 پور نيحس نائله

 یقادر نياو

         

 

          

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 يکوثرعبداله

 یگل محمد هيحان

 يفرخ معصومه

 یمحمود سمانه

 يميکر هيحان

                   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 ايفاطمه محمدن

 ياسماساع

 یخضر نياو

 يعبداله قيشقا

 ياسالم محدثه

 ياقدام رها

                   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 ملک زاده سانيآ

 کانيبار ايميک

 يفرج کوثر

 یحمد رايسم

 انياحمد ميمر

 گندم رستمي

                   



 

 

 

     80 ساعت( کد درس: 51واحد:  1) عرصه نوزادان نيازمند مراقبت ويژهنام کارآموزی:                 79ساعت( کد درس:  102واحد:  2) ظيم خانوادهبهداشت باروری،  مادر و کودک و تنعرصه : نام کارآموزی        81ساعت ( کد درس 51واحد:  1)  داخلي و جراحيعرصه : نام کارآموزی 

 محل کارآموزی: بيمارستان مطهری )بخش نوزادان(/ خانم اشرف رضايي     ابراهيمي دکتر / خانممحل کارآموزی : مرکز بهداشتي شهری ،  بازديدهای فيلد بهداشت  محل کارآموزی: بيمارستان امام خميني/ خانم رجب زاده

 شنبه، يکشنبه، دوشنبه  صبح  روزهای کارآموزی:                                                                                            صبحيکشنبه، دوشنبه  شنبه، روزهای کارآموزی : سه شنبه، چهارشنبه ، پنجشنبه صبح                                     روزهای کارآموزی: 

 

 83 ساعت( کد درس: 51واحد:  1)ي: راديولوژی و سونوگرافنام کارآموزی  82 ساعت( کد درس: 51واحد:  1) : عرصه مديريتنام کارآموزی   77 ساعت( کد درس: 255واحد: 5/2)  (2: عرصه زايمان طبيعي و غير طبيعي )نام کارآموزی

 )بخش راديولوژی و سونوگرافي( وثرکمحل کارآموزی: بيمارستان    ها()تمامي بخش کوثرمحل کارآموزی: بيمارستان   ساعت(  137)تاق زايمان خوی طبق برنامه پيوستي ساعت(،  ا 118)  کوثرمحل کارآموزی : بيمارستان 

 شنبه صبحسه روزهای کارآموزی: شنبه تا                                                                               شنبه صبحروزهای کارآموزی: شنبه تا سه                                       خانمها مربي:(ساعت 54)  6:30الي   1:30عصر  از ساعت   بهتا چهارشن زی : شنبهروزهای کارآمو

      فتي سه شنبهنبه و يکشنبه، دکتر نجارزاده دوشنبه و چهارشنبه، خانم عدکتر برجسته ش

 ساعت( 36پنجشنبه شب )                               

                                                                                                                                                                                            

   امضاء معاون آموزشي: خانم دکتر آليلو                          هخانم مريم مسگرزادامضاء مدير گروه:                                                                                                                                                                         


