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 زایمان طبیعی و غیر طبیعی: کارآموزینام 
  )صبح و عصر(هفتهاول سه روز روز کارآموزی: 

 A اسامی زیآموتاریخ کار نام بخش نام بیمارستان مربی مربوطه

 زایشگاه منتظری نجف اباد خانم هاجر دادخواه

 49/7/46الی  01/7/46

 صبح و عصر

 )سه روز اول هفته(

 

 گاه اکبریپ

 فاطمه سلیمیان

 فائزه ریاحی

 مهتاب حیات داوودی

 فهیمه ابراهیمی

 غزل سلیمانی

 

0- 

4- 

:- 

9- 

1- 

6- 

 

خانم  شهره 

دادخواه و نازنین 

 کیماسی

 زایشگاه شاهین شهر گلدیس

  8/8/46الی  44/7/46

 صبح وعصر

 )سه روز اول هفته(

 

     B 

 خانم هاجر دادخواه

 
 ایشگاهز منتظری نجف اباد

  8/84/46الی  44/7/46

 صبح وعصر

 )سه روز اول هفته(
 

 

 زهرا محمدی 

 مرضیه نوری

 دنیا قلی پور

 معصومه بختیاری

 فاطمه قاسمی

 پرستوبهشتیان

0- 

4- 

:- 

9- 

1- 

6- 

 

خانم پریسا یوسفی 

 و اعظم رحیمی

 

شهدای لنجان زرین 

 شهر
 زایشگاه

 44/8/46الی  8/46/:0

 صبح و عصر

 فته()سه روز اول ه
 

     C 

 خانم هاجر دادخواه

 
 زایشگاه منتظری نجف اباد

 7/46/:الی 41/6/46

 صبح وعصر

 )سه روز اول هفته(

 

 الهه شیخ علی

 فاطمه توکلی

 راضیه حافظی

 مرضیه حافظی

 سهیال قرقانی

 فرگل سوفسطایی

0- 

4- 

:- 

9- 

1- 

6- 

 
خانم پریسا یوسفی 

 و اعظم رحیمی

 

شهدای لنجان زرین 

 شهر
 یشگاهزا

 49/7/46الی  01/7/46

 صبح و عصر

 )سه روز اول هفته(

 

 

     D 

 خانم هاجر دادخواه

 
 زایشگاه منتظری نجف اباد

 44/8/46الی  8/46/:0

 صبح و عصر

 )سه روز اول هفته(

 

 پگاه تمنایی 

 راضیه رضایی 

 فائزه حسن پور

 زینت السادات میرحسینی

 ریحانه کریمی

 الهام ترکیان
 

0- 

4- 

:- 

9- 

1- 

6- 
خانم پریسا یوسفی 

 و اعظم رحیمی

 

شهدای لنجان زرین 

 شهر
 زایشگاه

  6/4/46الی  47/8/46

 صبح وعصر

 )سه روز اول هفته(

 

     E 



 خانم هاجر دادخواه

 
 زایشگاه منتظری نجف اباد

  6/4/46الی  47/8/46

 صبح وعصر

 )سه روز اول هفته(

 

 الهه امین زاده

 زهرا جان نثاری

 کیخائی مائده

 طاهره افشاری

 زهرا حیدریان

 مهتاب سرانی

 

 

 

 

0- 

4- 

:- 

9- 

1- 

6- 

خانم پریسا یوسفی 

 و اعظم رحیمی

 

شهدای لنجان زرین 

 شهر
 زایشگاه

  47/4/46الی  00/4/46

 صبح و عصر

 )سه روز اول هفته(

 

     F 

 خانم هاجر دادخواه

 
 زایشگاه منتظری نجف اباد

 9/07/46الی  41/4/46

 و عصر صبح

 )سه روز اول هفته(

 

 مهسا نادری

 اعظم سلیمیان

 عاطفه پناهی

 شیما پور خواجه

 الهه توکلی پسند

 فائزه ابوالقاسمی

0- 

4- 

:- 

9- 

1- 

خانم پریسا یوسفی  -6

 و اعظم رحیمی

 

شهدای لنجان زرین 

 شهر
 زایشگاه

 8/8/46الی 44/7/46

 صبح وعصر

 )سه روز اول هفته(

 

     G 

 دادخواهخانم هاجر 

 
 زایشگاه منتظری نجف اباد

  47/4/46الی  00/4/46

 صبح و عصر

 )سه روز اول هفته(

 

 فاطمه لطفی

 ارزوعلیرضایی

 فائزه عربیان

 کوثر قربانی

 غزاله باقری

 راضیه رضوانی

0- 

4- 

:- 

9- 

1- 

خانم پریسا یوسفی  -6

 و اعظم رحیمی

 

شهدای لنجان زرین 

 شهر
 زایشگاه

 9/07/46الی  41/4/46

 صبح و عصر

 )سه روز اول هفته(

 

 


