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 49برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی ورودی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

 46-47  اولنیمسال 

                          0:3:7الی  73:7شیفت صبح موزی: آساعت کار          

 (شش روز پزشکی قانونی -سه روز درمانگاه زنان(حقوق و پزشکی قانونی در مامایی: کارآموزینام 
  هفتهاول سه روز روز کارآموزی: 

 A اسامی زیآموتاریخ کار نام بخش نام بیمارستان مربی مربوطه

خانم شهره 

 دادخواه

گلدیس شاهین 

 شهر
 درمانگاه زنان

 7/46/:الی  0/7/46

 صبح

 ریپگاه اکب

 فاطمه سلیمیان

 فائزه ریاحی

 مهتاب حیات داوودی

 فهیمه ابراهیمی

 غزل سلیمانی

 

0- 

2- 

:- 

9- 

5- 

6- 

 

خانم دکتر 

 سهرابی

مرکز پزشکی 

 قانونی اصفهان
 پزشکی قانونی

 9/07/46الی  25/4/46

 صبح

     B 

خانم مهشید 

 معینی مهر

 

 درمانگاه زنان امین
 24/8/46الی  27/8/46

 صبح

 حمدی زهرا م

 مرضیه نوری

 دنیا قلی پور

 معصومه بختیاری

 فاطمه قاسمی

 پرستوبهشتیان

0- 

2- 

:- 

9- 

5- 

6- 

 

خانم دکتر 

 سهرابی

مرکز پزشکی 

 قانونی اصفهان
 پزشکی قانونی

و  03/6/66

 4/8/66و07/7/66و03/7/66و30/7/66و6/7/66

 پنج شنبه ها صبح

     C 

خانم مهشید 

 معینی مهر

 

 درمانگاه زنان امین
 6/4/46الی  9/4/46

 صبح

 الهه شیخ علی

 فاطمه توکلی

 راضیه حافظی

 مرضیه حافظی

 سهیال قرقانی

 فرگل سوفسطایی

0- 

2- 

:- 

9- 

5- 

6- 

خانم دکتر  

 سهرابی

مرکز پزشکی 

 قانونی اصفهان
 پزشکی قانونی

و  33/8/66

 36/6/66و6/6/66و0/6/66و02/8/66
 00/6/66و

 پنج شنبه ها صبح

     D 

خانم مهشید 

 معینی مهر

 

 درمانگاه زنان امین
 4/46/:0الی  00/4/46

 صبح

 پگاه تمنایی 

 راضیه رضایی 

 فائزه حسن پور

زینت السادات 

 میرحسینی

 ریحانه کریمی

 الهام ترکیان
 

0- 

2- 

:- 

9- 

5- 

6- 

     E 

خانم مهشید 

 معینی مهر

 

 درمانگاه زنان امین
 05/8/46الی  8/46/:0

 صبح

 ه امین زادهاله

 زهرا جان نثاری

 مائده کیخائی

 طاهره افشاری

 زهرا حیدریان

 مهتاب سرانی

0- 

2- 

:- 

9- 

5- 

6- 



 

 

 

 

     F 

خانم مهشید 

 معینی مهر

 
 درمانگاه زنان امین

 27/4/46الی  08/4/46

 صبح

 مهسا نادری

 اعظم سلیمیان

 عاطفه پناهی

 شیما پور خواجه

 الهه توکلی پسند

 یفائزه ابوالقاسم

0- 

2- 

:- 

9- 

5- 

6- 

     G 

خانم مهشید 

 معینی مهر

 

 درمانگاه زنان امین
 22/8/46الی  27/8/46

 صبح

 فاطمه لطفی

 ارزوعلیرضایی

 فائزه عربیان

 کوثر قربانی

 غزاله باقری

 راضیه رضوانی

0- 

2- 

:- 

9- 

5- 

6- 

 


