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 96برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی مامایی مهر 

 اساتید

 داخلی و جراحی

بیمارستان حضرت 

 رسول اکرم)ص(

دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه

 اساتید

 زنان

دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه

 اساتید
بیمارستان اتاق زایمان 

 اکبرآبادی

 اسامی

 دانششجویان

 خانم مبردی
 11/10تا  25/9

 
 خانم یوسفی

 

 13/9/98تا  6/8

بیمارستان 

 اکبرآبادی

 
النگ  5 ها دوشنبه

 22/7/ تا 25/6
 زهرا باقرنژاد

 زهرا یوسفی

 خانم فخری کیمیا کاخکی
 شب ها سه شنبه

 23/7/ تا 26/6

روشن خانم 

 زاده

 شب تا 5 هادوشنبه 

 22/7/ تا 25/6

 

 زهرا شاه آبادی

 فاطمه عبدی

 نجمه انصارپور
 

 چهارشنبه ها النگ

 24/7/ تا 27/6

 خانم مبردی
 29/8تا  13/8

 

خانم دکتر 

 موسوی
 

 1/8/98تا  25/6

 بیمارستان فیروزگر
 

 
 النگها دوشنبه 

 9/10تا  11/9
 

 زهرا راوش

 

 حورا وصولی پور

 

 گلناز خردخواه

 

 شکیبا کمالی نژاد
 

 خانم فخری

شب  تا 5 هاسه شنبه 

 10/10تا  12/9

 

 

خانم روشن 

 زاده

 تا شب 5دوشنبه 

 9/10تا  11/9

 

 سارا اسماعیلی

 

 فاطمه حسینی

 
 

تا  5چهارشنبه ها 

 النگ

 11/10تا  13/9از 

 خانم مبردی
 1/8/ تا 15/7

 

 

خانم دکتر 

 موسوی
 

 13/9/98تا  6/8

 

 بیمارستان فیروزگر

 
 پنجشنبه ها النگ

 فرشته عمو 12/10/ تا 21/9

 نونا روغنی

 مهرسا شیاسی
خانم روشن 

 زاده

 شب 5چهار شنبه 

 1/8تا  27/6

 خانم احمدی
سه شنبه ها النگ از 

 10/10/ تا 19/9

 نگار حاجی نسب

 مریم ترکاشوند

 حدیث مرادیان

 خانم نوری

 ها شب پنجشنبه

 12/10/ تا 21/9

 

خانم روشن 

 زاده

 چهارشنبه ها

 شب 29/8/ و 22/8 



 

 خانم مبردی
 20/9/98تا  4/9

 

 

 

 خانم یوسفی

بیمارستان 

 اکبرآبادی

 1/8/98تا  25/6
 

 خانم فخری
 سه شنبه ها تا شب 4

 مائده رنجکش 28/8تا  7/8از 

 یگانه خواجه وند

  فاطمه کرمی

از شنبه دوالنگ  4

 27/8تا  6/8

 

 
شنبه از چهارالنگ  4

 29/8تا  8/8
 

 خدیجه امیری

 محدثه صناعی

خانم روشن  نرگس خدابنده لو

 زاده

 شنبهدو شبتا  4

 27/8تا  6/8از  

غیبت  ،دانشجویان محترم از جابجایی گروه مطلقا خودداری نمایید.عدم حضور دانشجو در گروه خویش:  قابل توجه*

 تا سقفنحوه برخورد با غیبت دانشجو  در کارآموزی محسوب می شود.
1

10
ساعت درس کارآموزی، بر عهده استاد و با تایید  

 )موجه و غیر موجه( نمره صفر در کارآموزی منظور می گردد. بیش از سقف ذکر شدهدر صورت غیبت  .دانشکده می باشد

 

 


