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 29کارآموزی دانشجویان مامایی ورودیبرنامه 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

 26-27  اولنیمسال 

                          093:7الی  73:7صبح  شیفت :موزی:آساعت کار          

 (9(و)0در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی): کارآموزینام 
  هفته اول سه روز روز کارآموزی: 

 

 

 

o مربی مربوطه نام بیمارستان نام بخش تاریخ کاراموزی اسامی 
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 مریم رستمی

 مریم فتحی

 زهرایزدانی

 95/07/26الی  07/26/:9

 صبح و عصر

 خانم فرزانه رحیمی  منین شهرضاامیرالمو زایشگاه

 9/00/26الی  7/07/26:

 صبح و عصر

 خانم نسیم خادمی فاطم الزهرا زایشگاه 

 2/00/26الی  7/00/26

 صبح و عصر

 خانم فرزانه رحیمی  امیرالمومنین شهرضا زایشگاه

 06/00/26الی 04/00/26

 صبح وعصر

 خانم نسیم خادمی فاطم الزهرا زایشگاه 

 5/00/26الی  26/ 00/:

 و

 09/00/26الی 26/ 07/00

 سه روز دوم 

 خانم تارخ الزهرا زایشگاه

 99/7/26و  05/7/26

 )شنبه و دوشنبه (شب

 مهری خلیلیان منتظری نجف اباد زایشگاه

 95/07/26الی  07/26/:9

 صبح و عصر

 خانم نسیم خادمی فاطم الزهرا زایشگاه 

 فاطمه عابدی

 9/00/26الی  7/07/26: الهه موسوی

 صبح و عصر

 خانم فرزانه رحیمی  امیرالمومنین شهرضا زایشگاه

 2/00/26الی  7/00/26

 صبح و عصر

 خانم نسیم خادمی فاطم الزهرا زایشگاه 

 06/00/26الی 04/00/26

 صبح وعصر

 خانم فرزانه رحیمی  امیرالمومنین شهرضا زایشگاه

 5/00/26الی  26/ 00/:

 و

 09/00/26الی 26/ 07/00

 سه روز دوم

 خانم تارخ الزهرا زایشگاه

 99/7/26و  05/7/26

 شب)شنبه و دوشنبه (

 مهری خلیلیان منتظری نجف اباد زایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 A اسامی زیآموتاریخ کار نام بخش نام بیمارستان مربی مربوطه

 داخلی نور خانم ازادگان

  00/07/26الی 5/07/26

 روز( 6)عصر

 

 پروین فیروزی

 مریم میثمی

 زهرابیگی

 هانیه همسایگان

 زهرا البوغبیش

 مینا سجادی
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 جراحی زنان امین خانم هاشمی
 8/8/26الی  6/8/26

 )سه روز(عصر

     B 

 داخلی نور خانم ازادگان
 95/07/26الی 02/07/26

 روز( 6)عصر
 

 منتظریزهره 

 مریم شاه نظری

 مهناز مویدی

 زهره منتظری

 مریم شاه نظری

 مهناز مویدی
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 جراحی زنان امین خانم هاشمی
 0/8/26الی 92/7/26

 )سه روز(عصر

     C 

 داخلی نور خانم ازادگان

  9/00/26الی  96/07/26

 روز( 6)عصر 

 

 فاطمه احمدی

 سارا صالحی

 عاطفه اقابابایی

 محدثه احمدی

 ماه منیر کاویانی

 معصومه جمالی
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 جراحی زنان امین خانم هاشمی
  4/8/26الی  9/8/26

 )سه روز(عصر

     D 

 خانم هاشمی

 
 جراحی زنان امین

 26/ 7/:0الی 0/7/26

 روز( 2)عصر

 

 پریا طهرانچی

 فاطمه سلطانیان

 سمینه مهدی پور

 مهدیه صالحی

 یسهیال قرقان

 فاطمه یادگاری
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     E 

 خانم هاشمی

 
 جراحی زنان امین

  94/7/26الی  05/7/26

 روز( 2)عصر

 

 شهرزاد قلمکاری نژاد

 ایدا فرضی

 شیرین خسروی

 نسیم داوودی

 مهتاب نصر اصفهانی

 پریسا میرزایی
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     F 

 داخلی نور خانم ازادگان

  08/07/26الی  09/07/26

 روز( 6عصر)

 

 مهشاد محسنی

 مژگان جهانبخش

 پرستو قاسمی

 مهشید مزروعی

 مهسا راوی

 نگین تاکی
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 خانم هاشمی

 
 جراحی زنان امین

 00/8/26الی  2/826

 روز( هعصر)س

     G 

 داخلی نور خانم ازادگان

  2/00/26الی  00/26/:

 روز( 6عصر)

 

 مریم یوسفی

 ه امیریبهار

 راضیه حسینی

 زهرا شمسی

 اسما کارشناس

 الهام مومنی
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 خانم هاشمی

 
 جراحی زنان امین

 97/7/26الی  95/7/26

 عصر)سه روز(

 


