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ر
 

 هفته و روز

 

 اسامي دانشجويان

 بسمه تعالي
 دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

 0011 دوميمسال : ن                    0011مهر 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  

  7/01 00/01 10/01 01/0 11/0 17/0 1/1 01/1 07/1 10/1 10/1 7/1 00/1 10/1 12/1 0/0  

0 

1 

1 

0 

5 

 مژگان زارعي

 شنو دسکو

 الهه يوسفي

 بيانه علي پور

 ن کاظمثمي

کامل و  فرميونيستفاده از ا                

 مارستانينصب کارت ب

در بخشها و  فرميوني يرو

همراه داشتن الگ بوگ 

 يمربوط به هر واحد درس

 است. يبا دانشجو الزام

0 

1 

1 

0 

 شيوا معروف زاده

 نسيم ايوبي

 ماريا طيبي

 ساجده حسين زاده

                 

0 

1 

1 

0 

 ریفاطمه افشا

 سحر کاسبي

 گلچين اميني

 سيما دالن پور

                 

0 

1 

1 

0 

 سونيا تسوجيان

 صبا جهانگيرزاده

 فاطمه امان اله زتده

 دنيز آذری

                 

                                                                                              01 ساعت( کد درس: 50واحد: 0): اصول و فنون پرستاری و مامايي نام کارآموزی      

                امضاء معاون آموزشي:  ...............                                                     امضاء مدير گروه:  .................                                                                                                                              مهزاد:  بيمارستان محل کارآموزی      

 علي اصغریخانم  مربي:)بخش مامايي(   صبحيکشنبه و دوشنبه : کارآموزی روزهای      

 خانم ها عفتي و عليزاده)اتاق زايمان(  صبحشنبه پنج  



                                                                                    

       

 

 17کد درس:  (ساعت 50واحد:  0کودکان )بيماريهای نام کارآموزی:    11ساعت( کد درس:  000واحد: 1) زايمان طبيعي ی:نام کارآموز                                          15 ساعت( کد درس: 50واحد: 0) نوزاداننام کارآموزی :    

  محل کارآموزی: بيمارستان مطهری )بخش کودکان(   (بخش مامايي – زايمانمهزاد  )اتاق بيمارستان محل کارآموزی :                                                                             مهزادمحل کارآموزی :  بيمارستان     

 ، دوشنبه صبحيکشنبه، شنبهروزهای کارآموزی:     صبحيکشنبه ، دوشنبه ، روزهای کارآموزی : شنبه          صبح                                        ، دوشنبهيکشنبه، روزهای کارآموزی : شنبه    

ده برنامه ريزی کرده و تاريخ روزهای تکميلي را به روز کارآموزی موظفند برای کليه بخشها روز پنجشنبه هفته دوم و برای اتاق زايمان بعلت خالي نبودن فيلد زايمان در طول ترم، هفته شانز 01ه: همکاران عزيز جهت تکميل وجت    

 اينجانب اعالم نمايند.

  .........امضاء معاون آموزشي:  .....                                    امضاء مدير گروه:  .................                                                                                                                                                                         
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 هفته و روز

 

 

 اسامي دانشجويان

 بسمه تعالي
 دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

 0011دوم  : لنيمسا          99مهر ورودي :                                  مامايي ترم چهارم           ه: دانشجويان رشت                                   ، کودکاننوزادان  ،زايمان طبيعيبرنامه کارآموزي: 

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

  01/00 11/00 11/00 7/01 00/01 10/01 01/0 11/0 17/0 1/1 01/1 07/1 10/1 10/1 7/1 00/1  

0 

1 

1 

0 

 

 سيمين يوسفيان

 سيما يوسفيان

 ليال نظيری

 رقيه عبدالهي

                 

کامل  فرميونيستفاده از ا

 مارستانيو نصب کارت ب

در بخشها و  فرميوني یرو

همراه داشتن الگ بوگ 

 يمربوط به هر واحد درس

 0 است. يبا دانشجو الزام

1 

1 

0 

 اناز معتمدیس

 شرمين شکری

 کاني بدوی

 سميرا محمدی

                

0 

1 

1 

0 

 کوثر غالمزاده

 هستي جعفری

 مهسا مددی

 ثنا حسيني
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ر
 

 فته و روزه

 

 اسامي دانشجويان

 بسمه تعالي
 دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

 0011دوم  :نيمسال   92مهر: ورودی   مامايي ترم ششم     دانشجويان رشته:     پزشکي قانوني ،بارداری طبيعي، بهداشت باروری: برنامه کارآموزی

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

  01/00 11/00 11/00 7/01 00/01 10/01 01/0 11/0 17/0 1/1 01/1 07/1 10/1 10/1 7/1 00/1  

0 

1 

1 

0 

5 

1 

 زاده شيزهرا درو

 يلطف اليسه

 محمدزاده هيسم

 یمعنو بهار

 زادهيعل زهرا

 وش پروازخ سارا

                 
ستفاده از ا

 فرميوني
کامل و 

نصب کارت 
 مارستانيب

 یرو
در  فرميوني

بخشها و 
همراه 
داشتن 

 بوکالگ 
مربوط به 
هر واحد 

با  يدرس
دانشجو 

 يالزام
 است.

0 

1 

1 

0 

5 

 عبداله زاده ايپر

 محمدزاده هيحان

 يفيشر مهسا

 پور نيحس نائله

 یقادر نياو

                

0 

1 

1 

0 

5 

1 

 يوثرعبدالهک

 یگل محمد هيحان

 يفرخ معصومه

 یمحمود سمانه

 نژاد یباقر فائزه

 يميکر هيحان

                

0 

1 

1 

0 

5 

1 

 ايفاطمه محمدن

 ياسماساع

 یخضر نياو

 يعبداله قيشقا

 ياسالم محدثه

 ياقدام رها

                

0 

1 

1 

0 

5 

1 

 ملک زاده سانيآ

 کانيبار ايميک

 يرجف کوثر

 یحمد رايسم

 انياحمد ميمر

 يرستم گندم

                 

 11( کد درس: ساعت 000واحد: 1) و غيرطبيعي طبيعي زايماننام کارآموزی:   10ساعت( کد درس:  50واحد:  0) پزشکي قانوني کارآموزی:                    50 ساعت( کد درس: 011واحد: 1)کارآموزی بيماری های زنان : نام کارآموزی

 مهزاد: بيمارستان محل کارآموزی                     مرکز پزشکي قانوني: محل کارآموزی         بخش جراحي زنان )بيمارستان مهزاد( -تخصصي زنان: درمانگاه محل کارآموزی

 وعصر صبح شنبه، پنجسه شنبه، چهارشنبه: روزهای کارآموزی                   شنبه، پنجشنبه صبحسه شنبه، جهار: ارآموزیروزهای ک       صبح شنبه، پنجشنبه، چهارشنبهروزهای کارآموزی: سه

 ريزی کرده و تاريخ روزهای تکميلي را به اينجانب اعالم نمايند. ده برنامهروز کارآموزی موظفند برای کليه بخشها روز پنجشنبه هفته دوم و برای اتاق زايمان بعلت خالي نبودن فيلد زايمان در طول ترم، هفته شانز 01توحه: همکاران عزيز جهت تکميل 

 امضاء معاون آموزشي:  ...............                                         ..............            مدير گروه:  ...امضاء                                                                                                                                                                                              

 



 

 

     21 ساعت( کد درس: 50واحد:  0) نام کارآموزی: عرصه نوزادان نيازمند مراقبت ويژه                79ساعت( کد درس:  011واحد:  1)بهداشت باروری،  مادر و کودک و تنظيم خانواده عرصه نام کارآموزی :        20ساعت ( کد درس 50واحد:  0داخلي و جراحي ) عرصه ی : نام کارآموز

 محل کارآموزی: بيمارستان مطهری )بخش نوزادان(/ خانم اشرف رضايي    ، مسگرزادهمحل کارآموزی : مرکز بهداشتي شهری طرزيلو،  بازديدهای فيلد بهداشت/ خانم اشرف رضايي  وزی: بيمارستان امام خميني/ خانم رجب زادهمحل کارآم

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

 21 ساعت( کد درس: 50واحد:  0)نام کارآموزی: راديولوژی و سونوگرافي  21 ساعت( کد درس: 50واحد:  0)نام کارآموزی: عرصه مديريت    77 ساعت( کد درس: 155واحد: 5/1)  (1نام کارآموزی: عرصه زايمان طبيعي و غير طبيعي )

 محل کارآموزی: بيمارستان مهزاد )بخش راديولوژی و سونوگرافي( / خانم مسگرزاده ها(موزی: بيمارستان مهزاد )تمامي بخشمحل کارآ  ساعت(  015)تاق زايمان خوی طبق برنامه پيوستي ساعت(،  ا 91محل کارآموزی : بيمارستان مهزاد ) 

 روزهای کارآموزی: شنبه تا چهارشنبه صبح   وزهای کارآموزی: شنبه تا چهارشنبه صبحر                                       خانمها عفتي و عليزاده ساعت(مربي: 50)  1:11الي   0:11عصر  از ساعت   ، دوشنبهروزهای کارآموزی : شنبه، يکشنبه

 ساعت( 11پنجشنبه شب )                               

 امضاء معاون آموزشي:  ..............                             امضاء مدير گروه:  .................                        
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 اسامي

 دا نشجويان

 بسمه تعالي

 دانشکده پرستاری و مامائي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

 يمان طبيعي و غير طبيعي، عرصه بهداشت باروري، عرصه داخلي جراحي، عرصه نوزادان، راديولوژيعرصه مديريت، عرصه زا برنامه کارآموزی:

 0011دوم نيمسال:        97مهر ورودي:    مامايي ترم هشتمدانشجويان رشته: 

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

  01/00 11/00 11/00 7/01 00/01 10/01 01/0 11/0 17/0 1/1 01/1 07/1 10/1 10/1 7/1 00/1 10/1 12/1  

0 

1 

1 

0 

5 

 فاطمه شاهسواری

 سحر حقيقي

 نگاه آقاعليزاده

 محدثه عبدالهي

 راشده شريفي

                   

0 

1 

1 

0 

5 

 عارفه مرادی

 سودا پويا

 شادی حسيني

 سولماز خالقي

 فرشته بقائي

         

 

          

0 

1 

1 

0 

 آرزو نوجوان

 الهه احمدی

 سارينا محمودی

 زهرا برجسته

                   

0 

1 

1 

0 

5 

 تروسکه محمودزاده

 سروه ايمانيان

 فرح خاکپور

 کوثر خاني

 پرشنگ ابراهيمي

                   


