برنامه کارآموزی های مامایی ترم 5
نیمسال اول 96-97
کارآموزی بارداری زایمان طبیعی و غیر طبیعی (2واحذ)  24 :جلسه
کارآموزی کودکان (ا واحذ)  8 :جلسه
گروه
بخش

زایشگاه

A
 12و  19آبان (ش)

 10و  17آرر (ش)

D

 10و  17آرر (ص و ع)

 8آبان (ش)

 14و  21مهر (ش)

 14و  21مهر (ص و ع)

 24آرر و  1دی (ش)

 12و  19آبان (ص و ع)

 28مهر و  5آبان (ص و ع)

 28 ، 17مهر و  5آبان (ش)

 2دی ( ص و ع)

 1دی ( ص و ع)

 30آرر ( ص و ع)

 26آبان و  3آرر(ش)

 29آبان (ش)

 1و  2بهمه ( ص و ع)

 7و  8بهمه(ش)

 3و  4بهمه (ش )

 1و  2بهمه ( ش)

 3و  4بهمه (ص و ع)

 10 ، 9و  11بهمه ( ص و ع)

 5و  6بهمه ( ش)

 12و  13بهمه (ص و ع)

 7و  8بهمه ( ص و ع)

 5و  6بهمه ( ص و ع)

 10 ، 9و  11بهمه (ش)

 12و  13بهمه (ش)

 26آبان و  3آرر(ص و ع)  24و  28آرر( ص و ع)

 18جلسه

کودکان

B

C

E

F

 96/7/14لغایت
96/7/28

 18جلسه
 96/7/30لغایت
96/8/19
( 96/8/19فقط ص)

 18جلسه
 96/8/19لغایت
96/9/5
( 96/8/19فقط ع)

 20جلسه
 96/9 /10لغایت
96/9/24

 20جلسه
96/9/26
لغایت96/10/3
و
 96/11/1لغایت
96/11/8

 18جلسه
10، 7 ، 4 ، 3و  11بهمه ( ص)
 13بهمه ( ص و ع )
 15بهمه ( ع)
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بخش کودکان بیمارستان شهیذ بهشتی  :گروه  Aتا  Eیکشنبه هاعصر و جمعه ها صبح وعصر
مربی :سرکارخانم ابراهیم زاده
زایشگاه شهیذ بهشتی :اسامی مربیان زایشگاه  ،به پیوست می باشذ.

هطخصِ

تعذاد

گزٍُ

اسبهی تزم 4

A

کَثز ابزاّیوی ،ضیَا رحیوی ،هبّبى اهیزصبلحی ،ضبداى حسٌی ،فزٍغ آخًَذی ،فْیوِ اسوبعیلپَر ،اسزاءلطبیبى

510-517

7

B

غشل ًذیوی ،فزاًک لزُ آغبجی ،سّزا حیذری ،سویزا لْزهبًی ،هزین صبدلی ،فبئشُ هحوذی

511-518

6

D

ًزهیي خبدم اًصبری ،فبئشّملیسادُ ،حویذُ ابزاّیوی ، ،فبطوِ هْذیفز ،هژدُ بذیعیبى  ،خبطزُ احذی

512-519

6

C

هبئذُ ادبی ،سحز تزکوبى ًژاد ،آیٌبسصببر ،فبطوِ یبر اسوعیلی ،آیذا سلطبًعلی پَر ،فزًبس هزتضبئی

513-520

6

E

فبطوِ تمییبىّ ،بًیِ ادّوی ،سبحل کبضبًبى ،سپیذُ ّوزاّی ،فبطوِ صوذیً ،گیي ارجوٌذًیب ،

515-521

6

F

 ،کَثز دٍستی ، ،فزیذُ ٍالدتی ،هحذثِ حسیٌی ،آرسٍ حسيپَر ،سویزا ابزاّیوی  ،ضبدی هزاهی  ،سعیذُ اهجذ

607-608

7
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ّز داًطجَ حك حضَر ٍ ضزکت در گزٍُ تعییي ضذُ اس طزف داًطگبُ را دارد ،در غیز ایٌصَرت غیبت رد ضذُ ٍ آى ٍاحذ حذف خَاّذ ضذ.



هزبیبى هحتزم در صَرت عذم حضَر در ّز ضیفتی ببیستی بباطالع هسئَل ببلیي اس هزبیبى دیگز جْت جبیگشیٌی استفبدُ کٌٌذ ،بِ علت فطزدگی ضیفتّب بِ ّیچ ٍجِ جبزاًی
ٍجَد ًذارد.



اس هزبیبى ٍ داًطجَیبى هحتزم تمبضب هیضَد سبعبت کبرآهَسی را رعبیت فزهبیٌذ.



در ایبم تعطیل رسوی  ،بخص تعطیل ًوی ببضذ.



یک جلسِ غیبت در کبرآهَسی بزابز بب حذف آى ٍاحذ هیببضذ.



عذم استفبدُ اس گَضی ّوزاُ در بخطْب تَسط داًطجَیبى ٍهزبیبى



استفبدُ اس اًٍیفزم هخصَظ بیوبرستبى ٍاتیکت در توبم بخطْب



درصَرت عذم تَجِ بِ هَارد فَق هزبی هیتَاًذ داًطجَی خبطی را اسبخص اخزاج ًوَدُ ٍبب گشارش کتبی بِ داًطگبُ اطالع دّذ

***توجه مهم :
 تعطیلی کارآمًسی( علی الخصًص زایشگاه) اس طزف داوشجً ي مزبی بُیچ يجٍ قابل قبًل وبًدٌ  ،فلذا جبزاوی بیمعىی می باشذ ي َز گًوٍ تعطیلی بمىشلٍ حذف ياحذ است.
 مزبیان محتزم سایشگاٌ  ،می تًاوىذ اس ساعت  11شب استزاحت ومایىذ يلی در صًرت يجًد سایمان مًظف بٍَمکاری با داوشجًیان  ،جُت اوجام سایمان می باشىذ.
 لشيم ي اَتمام يیژٌ جُت پز کزدن الگ بًکُا اس طزف داوشجًیان ي مزبیان  ،بایستی لحاظ شًد ؛ فلذا گزفتهامتحان فیىال  ،مىًط بٍ تحًیل بٍ دفتزچٍ الگ بًک پز شذٌ می باشذ ( .بخشی اس ومزٌ امتحان فیىال ،مزبًط بٍ
کیفیت پز کزدن دفتزچٍ الگ بًک است).

