دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه
برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی
ترم 8
کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی  1و  5 ( 2واحد) 85 :جلسه
کارآموزی در عرصه رادیولوژی سونولوژی والکترولوژی در مامایی و زنان ( 1واحد)
کارآموزی در عرصه بیماریهای داخلی وجراحی دربارداری (1واحد)
کارآموزی در عرصه مدیریت وکاربرد آن درمامایی(1واحد)

ترم 8
برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی
گريٌ

مدیریت

داخلی زوان

سساریه

رادیًلًشی

زایشگاٌ

A

 11مهر لغایت  26مهر

 3بهمه لغایت 12

 2ي  9بهمه

 28 ،22 ،21ي  29آذر

 3دی لغایت  12دی (ش)

بهمه

( 20شیفت)

B

 27مهر لغایت  16آبان

 19دی لغایت  28دی

 18ي  25دی

12 ،6 ،5ي  13دی

C

 17آبان لغایت  2آذر

 21آذر لغایت  30آذر

 20ي  27آذر

 26 ، 20 ، 19ي  27دی

D

 7آذر لغایت  22آذر

 5دی لغایت  14دی

 4ي  11دی

 10 ، 4 ، 3ي  11بهمه

E

 23آذر لغایت  12دی

 23آبان لغایت 2آذر

 22ي  29آبان

24 ،18 ، 17ي  25بهمه

F

 13دی لغایت 28دی

7آذر لغایت  16آذر

 6ي  13آذر

 8 ،2 ، 1ي  9اسفىد

G

 3بهمه لغایت 18

 9آبان لغایت  18آبان

 8ي  15آبان

15ي 16اسفىدي

 14بهمه لغایت  23بهمه (ش)
( 20جلسٍ)
 14بهمه لغایت  23بهمه (ص ي
ع)
( 20جلسٍ)
 23دی لغایت  30دی (ص ي ع)
( 16جلسٍ)
 23دی لغایت  30دی (ش)
( 16جلسٍ)
 17مهر  8 ،آبان 29 ،آبان 29 ،
آذر ي  3دی (ص ي ع)
 24بهمه لغایت  27بهمه(ش)
( 18جلسٍ)

بهمه

 14ي  15فريردیه

 24بهمه لغایت  27بهمه(ص ي
ع)
(  8جلسٍ)

H

 4آذر لغایت  19آذر

 25مهر لغایت  4آبان

I

 20آذر لغایت  9دی

11مهر لغایت 20مهر

 24مهر ي 1

 22،21،28ي 29

آبان

فريردیه

 10ي  17مهر

11، 5 ، 4ي 12
اردیبهشت

 13دی لغایت 22دی ( ش)
( 20جسٍ)
 13دی لغایت 22دی ( ص ي ع)
( 20جسٍ)
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تَضیحات :
زایشگاُ شْیذ بْشتی  :اساهی هربیاى بِ پیَست هیباشذ.
داخلی زًاى بیوارستاى اهیر الوَهٌیي :سِ رٍز دٍم ّفتِ  ،شیفت عصر بِ هربیگری سرکار خاًن ًاصری
بخش سساریي بیوارستاى شْیذ بْشتی  :رٍزّای دٍشٌبِ  ،شیفت صبح بِ هربیگری سرکار خاًن ًاصری
هذیریت بیوارستاى شْیذ بْشتی  :گرٍُ  Aتا  Gسِ رٍز دٍم ّفتِ  ،شیفت صبح بِ هربیگری سرکار خاًن جاللی
( بِ جس گرٍُ) I ٍ Hکِ سِ رٍز اٍل ّفتِ عصر هی باشذ ؛ بِ هربیگری سرکار خاًن ًاصری
رادیَلَشی  :رٍزّای سِ شٌبِ ٍ چْارشٌبِ  ،صبح ٍ عصر بِ هربیگری آقای دکتر عبذاالْی


َز داوطجً حك حضًر ي ضزکت در گزيٌ تعییه ضذٌ اس طزف داوطگبٌ را دارد ،در غیز ایىصًرت غیبت رد ضذٌ ي آن ياحذ حذف خًاَذ ضذ.



مزبیبن محتزم در صًرت عذم حضًر در َز ضیفتی ببیستی بباطالع مسئًل ببلیه اس مزبیبن دیگز جُت جبیگشیىی استفبدٌ کىىذ ،بٍ علت
فطزدگی ضیفتَب بٍ َیچ يجٍ جبزاوی يجًد وذارد.



اس مزبیبن ي داوطجًیبن محتزم تقبضب میضًد سبعبت کبرآمًسی را رعبیت فزمبیىذ.



یک جلسٍ غیبت در کبرآمًسی بزابز بب حذف آن ياحذ میببضذ.



عذم استفبدٌ اس گًضی َمزاٌ در بخطُب تًسط داوطجًیبن يمزبیبن



استفبدٌ اس ايویفزم مخصًظ بیمبرستبن ياتیکت در تمبم بخطُب

 درصًرت عذم تًجٍ بٍ مًارد فًق مزبی محتزم ببیستی داوطجًی خبطی را اسبخص اخزاج ومًدٌ يبب گشارش کتبی بٍ داوطگبٌ اطالع دَذ .


در ایبم تعطیل رسمی  ،بخص تعطیل ومی ببضذ.



**************





ساعت حضور در شیفت صبح 7/30 -13/30 :D
ساعت حضور در شیفت عصر 13/30 -19/30 :E
ساعت حضور در شیفت شب 19/30 -7/30 :N
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گزيٌ

اسبمی تزم8

مطخصٍ

تعذاد

A

سویِ شریفی  ،طاّرُ حسیيزادُ ،زّرا یاری ،تیٌا سرهستی ،الٌاز حوذالْی،فاطوِ جْاًی

-581-572-563-554

6

B

ًسین قذرتیًیا ،سَدا هخلصی ،شیذا کاکالِ پَر ً ،سین فیرٍز  ،اسواء یَسفی ،سپیذُ

-582-573-564-555

یاراحوذی  ،هْری هَسی زادُ(فقط هذیریت)

591

شادی اهیٌی ،الٌاز صوذی ، ،سویِ کریوی ، ،شبٌن رستوی ،هعصَهِ قرباًی  ،کَثر

-583-574-565-556

هرتضَی

592

590

C

D

ّاجر صوذی ،فْیوِ طالبی ،رقیِ کریوی ،هیٌا اًصاریپَرً ،سریي سلیواًی ،

-584-575-566-557

ًاّیذُ بابکر ،،ژالِ ادب

593

زریي ابراّینزادُ  ،بْرُ چَکلی ،اسراء عبذی ،پریا هٌصَریً ،اّیذُ شکریاى ، ،لیال

-585-576-567-558

رحیوی زادُ ،ساًاز حقَقی

594

زّرا اهیيپَر ،آریي بْورام ،فاطوِ رًجبر ، ،فاطوِ جاًذاری  ،ستارُ هیرزاپَر ،شقایق

-586-577-568-559

گَزلی

595

 ،زیباجوالی ،فاطوِ رجبی ،رقیِ هالیی ، ،هلیحِ جلیلی ،هْذیِ رٍحی ًژاد ،طاّرُ

-587-578-569-560

قاسویاى  ،حذیث بیگ دللر(فقط هذیریت)

596

H

ّوا حسیيزادُ ،فاطوِ ًَرٍزی ،زّرا کرهی  ،هرین بیکذلَ ،فرٍغ ًصیری  ،زّرا بشکر

-588-579-570-561

I

 ،ژیٌَ هحوذی  ،پری سلیواًی  ،پریا پاشایی  ،فرشتِ عبادی  ،زّرُ هلکیاى،

E

F

G

6

6

6

7

6

6

6

597

ًازیالخضرلَ

-589-580-571-562
598

6

دانشجویان ترم8

***تَجِ هْن :
 تعطیلی کارآهَسی علی الخصَص سایشگاُ اس طزف داًشجَ ٍ هزبی بِ ّیچ ٍجِ قابل قبَلًبَدُ  ،فلذا جبزاًی بی هعٌی هی باشذ ٍ ّز گًَِ تعطیلی بوٌشلِ حذف ٍاحذ است.
 هزبیاى هحتزم سایشگاُ  ،هی تَاًٌذ اس ساعت  11شب استزاحت ًوایٌذ ٍلی در صَرت ٍجَدسایواى هَظف بِ ّوکاری با داًشجَیاى  ،جْت اًجام سایواى هی باشٌذ.
 لشٍم ٍ اّتوام ٍیژُ جْت پز کزدى الگ بَکْا اس طزف داًشجَیاى ٍ هزبیاى  ،بایستی لحاظشَد ؛ فلذا گزفتي اهتحاى فیٌال  ،هٌَط بِ تحَیل بِ دفتزچِ الگ بَک پز شذُ هی باشذ( .
بخشی اس ًوزُ اهتحاى فیٌال ،هزبَط بِ کیفیت پز کزدى دفتزچِ الگ بَک است).

