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 39کارآموزی دانشجویان مامایی ورودیبرنامه 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

 36-37  اولنیمسال 

                          09397الی  7397شیفت صبح  :موزی:آساعت کار          

 بارداری طبیعی و غیر طبیعیدر عرصه : کارآموزینام 
  هفتهو دوم  اول سه روز روز کارآموزی: 

 A اسامی زیآموتاریخ کار نام بخش نام بیمارستان مربی مربوطه

 

 خانم نسیم خادمی 

 خانم زهرا حسینی

 

 

 

 مرکز سالمت جامعه

 

 
 

 فرهنگیان

 

 

 

 57/7/36الی  52/7/36

 و

 4/8/36الی  5/8/36

 ه روز دوم  هفتهس

 

 پروین فیروزی

 مریم میثمی

 زهرابیگی

 هانیه همسایگان

 زهرا البوغبیش

 مینا سجادی
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 خانم هاجر دادخواه
 

 مرکز سالمت جامعه

 

 اعلمی هرندی نجف اباد

 59/3/36الی 50/3/36

 و

 97/3/36الی  58/3/36

 سه روز دوم هفته

 شهید حسینی ز سالمت جامعهمرک خانم شادی گلی

 57/3/36الی 52/3/36

 و

 4/07/36الی  5/07/36

 سه روز اول هفته

 مفتح مرکز سالمت جامعه شاه علیخانم 

  2/00/36الی  9/00/36

 و 

 05/00/36الی  07/00/36

 سه روز دوم هفته

 چهارده معصوم مرکز سالمت جامعه خانم زواره زادگان

  04/07/36الی  05/07/36

 و 

 50/07/36الی  03/07/36

 سه روز دوم هفته

 

 

 پل شهرستان مرکز سالمت جامعه خانم معینی مهر

 

 08/07/36الی  06/07/36

 و

 52/07/36الی  59/07/36

 سه روز اول هفته

     B 

 پل شهرستان مرکز سالمت جامعه خانم فیروزه

  57/6/36الی  52/6/36

 و

 9/7/36الی  0/7/36

 هفتهسه روز اول  
 

 زهره منتظری

 مریم شاه نظری

 مهناز مویدی

 شکوه مستاجران

 غزاله ترکمانی

 پریسا داوودی
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 معصوم 04 مرکز سالمت جامعه خانم زواره زادگان

 97/6/36الی  58/6/36

 و

 6/6/36الی  4/7/36

 سه روز دوم هفته

 



 مفتح مرکز سالمت جامعه خانم زواره زادگان

  52/8/36الی  59/8/36

 و

 5/3/36الی  97/8/36

 سه روز دوم هفته 

 اعلمی هرندی نجف اباد مرکز سالمت جامعه ذبیحیخانم 

 57/7/36الی  52/7/36

 و

 4/8/36الی  5/8/36

 سه روز دوم هفته

 

 شهید حسینی مرکز سالمت جامعه شاه علیخانم 

  5/00/36الی  97/07/36

 و

 3/00/36الی  7/00/36

 ز اول هفتهسه رو

 فرهنگیان مرکز سالمت جامعه مریم خلیلیانخانم 

 03/00/36الی  07/00/36

 و

 56/00/36الی  54/00/36

 سه روز دوم هفته

     C 

 اعلمی هرندی نجف اباد مرکز سالمت جامعه خانم هاجر دادخواه

  3/3/36الی  7/3/36

 و

 06/3/36الی  04/3/36

 سه روز دوم هفته

 

 فاطمه احمدی

 سارا صالحی

 عاطفه اقابابایی

 محدثه احمدی

 ماه منیر کاویانی

 معصومه جمالی
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 شهید حسینی مرکز سالمت جامعه خانم شادی گلی

  09/3/36الی  00/3/36

 و

 57/3/36الی  08/3/36

 سه روز اول هفته

 

 

 مرکز سالمت جامعه خانم زواره زادگان
 چهارده معصوم

 

 12/9/99الی 12/9/99

 و

 23/9/99الی  12/9/99

 سه روز دوم هفته

 پل شهرستان مرکز سالمت جامعه خانم معینی مهر

 

 12/9/99الی 12/9/99

 و

 4/23/99الی  1/23/99

 سه روز اول هفته

 خانم نسیم خادمی

 خانم زهرا حسینی
 فرهنگیان مرکز سالمت جامعه

 09/7/36الی  00/7/36

 و

 57/7/36الی  08/7/36

 روز دوم هفتهسه 

 

 مفتح مرکز سالمت جامعه خانم زواره زادگان

 03/00/36الی  07/00/36

 و

 56/00/36الی 54/00/36

 سه روز دوم هفته

     D 



 اعلمی هرندی نجف اباد مرکز سالمت جامعه ذبیحیخانم 

 52/8/36الی  59/8/36

 و

 5/3/36الی  97/8/36

 سه روز دوم هفته

 

 پریا طهرانچی

 لطانیانفاطمه س

 سمینه مهدی پور

 مهدیه صالحی

 سهیال قرقانی

 فاطمه یادگاری
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 شهید حسینی مرکز سالمت جامعه خانم شادی گلی

 53/8/36الی  57/8/36

 و

 6/3/36الی  4/3/36

 سه روز اول هفته

 

 مرکز سالمت جامعه خانم زواره زادگان
 مفتح

 

 00/8/36الی  3/8/36

 و

 08/8/36الی  06/8/36

 سه روز دوم هفته

 فرهنگیان مرکز سالمت جامعه خلیلیانخانم 

 7/07/36الی  2/07/36

 و

 04/07/36الی  05/07/36

 سه روز دوم هفته

 

 چهارده معصوم مرکز سالمت جامعه خانم زواره زادگان

  58/07/36الی  56/07/36

 و

 2/00/36الی 36/  9/00

 سه روز دوم هفته

 ذبیحی  خانم

 خانم فیروزه
 پل شهرستان مرکز سالمت جامعه

  5/00/36الی  97/07/36

 و

 3/00/36الی  7/00/36

 سه روز اول هفته

     E 

 اعلمی هرندی نجف اباد مرکز سالمت جامعه ذبیحیخانم 

 00/8/36الی  3/8/36

 و

 08/8/36الی  06/8/36

 سه روز دوم هفته
 شهرزاد قلمکاری نژاد

 رضیایدا ف

 شیرین خسروی

 نسیم داوودی

 مهتاب نصر اصفهانی

 پریسا میرزایی
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 شهید حسینی مرکز سالمت جامعه خانم شادی گلی -6

 02/8/36الی  09/8/36

 و

 55/8/36الی  57/8/36

 سه روز اول هفته

 مفتح مرکز سالمت جامعه شاعلیخانم 

 3/3/36الی  7/3/36

 و

 06/3/36الی  04/3/36

 سه روز دوم هفته

 پل شهرستان مرکز سالمت جامعه خانم فرح فیروزه

 09/3/36الی  00/3/36

 و

 57/3/36الی  08/3/36

 سه روز اول هفته



 چهارده معصوم مرکز سالمت جامعه خانم زواره زادگان

 03/00/36الی 07/00/36

 و

 56/00/36الی 54/00/36

 سه روز دوم هفته

 فرهنگیان مرکز سالمت جامعه خلیلیانخانم 

 50/07/36الی  03/07/36

 و

 58/07/36الی  56/07/36

 سه روز دوم هفته

     F 

 چهارده معصوم مرکز سالمت جامعه خانم زواره زادگان

 57/7/36الی  52/7/36

 و

 4/8/36الی  5/8/36

 سه روز دوم  هفته

 

 مهشاد محسنی

 مژگان جهانبخش

 پرستو قاسمی

 مهشید مزروعی

 مهسا راوی

 نگین تاکی
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 پل شهرستان مرکز سالمت جامعه خانم معینی مهر

 0/8/36الی  53/7/36

 و

 8/8/36الی  6/8/36

 سه روز اول هفته

 مفتح مرکز سالمت جامعه خانم زواره زادگان

 59/3/36الی  50/3/36

 و

 97/3/36الی  58/3/36

 سه روز دوم هفته

 فرهنگیان مرکز سالمت جامعه خلیلیانخانم 

 3/3/36الی  7/3/36

 و

 06/3/36الی  04/3/36

 سه روز دوم هفته

 اعلمی هرندی نجف اباد مرکز سالمت جامعه ذبیحیخانم 

الی  36/ 07/00

05/00/36 

 و

 03/00/36الی  07/00/36

 سه روز دوم هفته

 شهید حسینی مرکز سالمت جامعه خانم شاعلی

 06/00/36الی  04/00/36

 و

 59/00/36الی  50/00/36

 سه روز اول هفته

     G 

 خانم نسیم خادمی

 خانم زهرا حسینی
 فرهنگیان مرکز سالمت جامعه

 97/6/36الی  58/6/36

 و

 7/7/36الی  4/7/36

 سه روز دوم هفته
 مریم یوسفی

 بهاره امیری

 راضیه حسینی

 زهرا شمسی

 اسما کارشناس

 الهام مومنی
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 چهارده معصوم مرکز سالمت جامعه خانم زواره زادگان

 09/7/36الی  00/7/36

 و

 57/7/36الی  08/7/36

 سه روز دوم هفته

 پل شهرستان مرکز سالمت جامعه خانم فیروزه

 07/7/36الی  02/7/36

 و

 54/7/36الی  55/7/36

 سه روز اول هفته



 مفتح عهمرکز سالمت جام شاعلیخانم 

 50/07/36الی 03/07/36

 و

 58/07/36الی 56/07/36

 سه روز دوم هفته

 اعلمی هرندی نجف اباد مرکز سالمت جامعه خانم ذبیحی

 56/00/36الی  54/00/36

 و

 9/05/36الی  36//0/05

 سه روز دوم هفته

 

 شهید حسینی مرکز سالمت جامعه خانم شاعلی

 97/00/36الی 58/00/33

 و

 7/05/36ی ال2/05/36

 سه روز اول هفته

 

 


