دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان
گروه پرستاری و مامایی

برنامه كارآموزي دانشجويان ترم دوم رشته مامایی در نیمسال دوم سال تحصیلی94-95
نام دوره

محل برگساري

کارآمًسی سایمان طثیعی ي غیز

تیمارستان امام گزمسار

طثیعی
تعداد واحد

2

ساعت برگساري شیفت صبح

7/30-13/30

ورودي

تُمه 92

ساعت برگساري شیفت عصر

13/30-19/30

ساعت برگساري شیفت شب

19/30-7/30

7

 94/12/12لغایت 95/1/18

6

چُارشىثٍ شة ي پىجشىثٍ صثح

5

شزارٌ فزجی سًرتاقی

 94/11/14لغایت 94/12/6

4

وسیم خاکی

چُارشىثٍ صثح ي عصز

3

سمیٍ سزدارآتادی

 3میىا دیپایی
 4محثًتٍ رجثی
 5مُزی رفیعی
6

8

رديف

چُارشىثٍ صثح ي عصز

 94/11/14لغایت 94/12/5

چُارشىثٍ شة /پىجشىثٍ صثح

8

 94/12/12لغایت 95/1/19

5

شقایق سادات حسیىی

 2شزارٌ اسکىذری
 3سیىة اوصاری وژاد
 4سیذٌ الُام میزمُذی()91
 5کمالٍ غفاری
 6آرسي عزاقی
7
8

جمعٍ صثح ي عصز

4

عاطفٍ روجثز پزيچ

 1الٍُ پارسا

 94/11/16لغایت 94/12/7

3

مزیم دامغاویان

و پايان دوره

و پايان دوره

پىجشىثٍ عصز ي شة

2

مزیم آًَیی

و پايان دوره

و پايان دوره

اسامی

تاريخ شروع

تاريخ شروع

 94/12/13لغایت 95/1/19

1

تاريخ شروع

تاريخ شروع

مربی

رديف

اسامی

سَزا خًش تخت

7

تیجی کال

7

8

6

فاطمٍ سادات حسیىی

پىجشىثٍ عصز ي شة

2

فاطمٍ سیذی

 2حاویٍ آخًوذی

 94/11/15لغایت 94/12/6

1

خذیجٍ جعفزی

 1وجمٍ رضایی

جمعٍ صثح ي عصز

اسامی

و پايان دوره

و پايان دوره

 94/12/14لغایت 95/1/20

رديف

و پايان دوره

پايان دوره

رديف

تاريخ شروع

تاريخ پايان و

مربی

اسامی

تاريخ شروع

تاريخ شروع

مربی

مربی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان
گروه پرستاری و مامایی

برنامه كارآموزي دانشجويان ترم دوم رشته مامایی در نیمسال دوم سال تحصیلی94-95
نام دوره

محل برگساري

کارآمًسی سایمان طثیعی ي غیز

تیمارستان امام گزمسار

طثیعی
تعداد واحد

2

ساعت برگساري شیفت صبح

7/30-13/30

ورودي

تُمه 92

ساعت برگساري شیفت عصر

13/30-19/30

ساعت برگساري شیفت شب

19/30-7/30

رديف

چُارشىثٍ شة ي پىجشىثٍ صثح

 95/1/25لغایت 95/2/16

7

چُارشىثٍ صثح ي عصز

6

 95/2/22لغایت 95/3/12

5

اویس ساالريوذ

 3آمىٍ تًفیقیان
 4الىاس حسیىی
 5فزیثا شاَپًری
 6حسىا اتزاَیمی
7

8

8

رديف

چُارشىثٍ صثح ي عصز

 95/1/25لغایت95/2/15

چُارشىثٍ شة /پىجشىثٍ صثح

7
8

 95/2/22لغایت 95/3/13

5

َاویٍ مُزی

 2فزیثا محمذی کیذقان
 3فزحىاس سارعی
 4مزیم حیذری
 5فزساوٍ سعیذی
 6مزیم صثًر
7
8

 تاریخ کارگاٌ َا متعاقثا اعالم می شًد.

جمعٍ صثح ي عصز

4

معصًمٍ يطه ديست

 1فاطمٍ یشداوی

 95/1/27لغایت 95/2/17

3

فاطمٍ سامقاوی

و پايان دوره

و پايان دوره

پىجشىثٍ عصز ي شة

2

سَزا رستمی

و پايان دوره

و پايان دوره

اسامی

تاريخ شروع

تاريخ شروع

 95/2/23لغایت 95/3/13

1

تاريخ شروع

تاريخ شروع

مربی

رديف

اسامی

میتزا سمیعی

6

پىجشىثٍ عصز ي شة

4

الُام شعار

 2سَزا عزب خاوی

 95/1/16لغایت 95/2/16

3

راضیٍ يلی سادٌ

 1حکیمٍ تاجیک طغیان

جمعٍ صثح ي عصز

2

شادی گزامی

و پايان دوره

و پايان دوره

 95/2/24لغایت 95/3/14

1

سیذٌ سَزا صمذی

و پايان دوره

پايان دوره

رديف

اسامی

تاريخ شروع

تاريخ پايان و

مربی

اسامی

تاريخ شروع

تاريخ شروع

مربی

مربی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان
دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه كارآموزي دانشجويان ترم پنجم رشته مامایی در نیمسال دوم سال
تحصیلی 94-95
نام دوره

کارآمًسی کًدکان

محل برگساري

تيمارستان اميزالمًمىيه

تعذاد واحذ

1

ساعت برگساري شیفت صبح

-

ورودي

تُمه 92

ساعت برگساري شیفت عصر

13/30-19/30

رديف

شروع

پايان

روز

دوره

دوره

شیفت

مربی

رديف

اسامی

تاريخ

تاريخ

بخش

اسامی

9

مزیم حيذری

9

الىاس حسيىی

10

فزساوٍ سعيذی

10

فزیثا شاَپًری

11

مزیم صثًر

11

حسىا اتزاَيمی

94/11/14

8

فزحىاس سارعی

8

آمىٍ تًفيقيان

رديف

تاريخ

تاريخ

بخش

شروع

پايان

روز

دوره

دوره

شیفت

مربی

رديف

اسامی

94/12/6

7

فزیثا محمذی کيذقان

7

سَزا عزب خاوی

چُارشىثٍ عصز /پىجشىثٍ عصز

6

فاطمٍ یشداوی

6

حکيمٍ تاجيک طغيان

سزکار خاوم

5

َاويٍ مُزی

5

اويس ساالريوذ

اسامی

9

سيذٌ الُام ميزمُذی()91

9

محثًتٍ رجثی

10

کمالٍ غفاری

10

مُزی رفيعی

11

آرسي عزاقی

11

فاطمٍ سادات حسيىی تيجی

95/1/25

8

سیىة اوصاری وژاد

8

ميىا دیپایی

95/2/16

7

شزارٌ اسکىذری

7

حاويٍ آخًوذی

 تاريخ كارگاه متعاقبا اعالم می گردد.

چُارشىثٍ عصز /پىجشىثٍ عصز صثح

6

الٍُ پارسا

6

وجمٍ رضایی

سزکار خاوم

5

شقایق سادات حسيىی

5

شزارٌ فزجی سًرتاقی
95/2/22

4

عاطفٍ روجثز پزيچ

4

وسيم خاکی

دوره

دوره

95/3/13

3

مزیم دامغاويان

3

سميٍ سزدارآتادی

شروع

پايان

روز
شیفت

چُارشىثٍ عصز /پىجشىثٍ عصز صثح

2

مزیم آًَیی

2

فاطمٍ سيذی

تاريخ

تاريخ

بخش
مربی

سزکار خاوم

1

سَزا خًش تخت

1

خذیجٍ جعفزی

94/12/12

4

معصًمٍ يطه ديست

4

الُام شعار
95/1/19

3

فاطمٍ سامقاوی

3

راضيٍ يلی سادٌ

دوره

دوره

چُارشىثٍ عصز /پىجشىثٍ عصز

2

سَزا رستمی

2

شادی گزامی

شروع

پايان

روز
شیفت

مربی

سزکار خاوم

1

ميتزا سميعی

1

سيذٌ سَزا صمذی

تاريخ

تاريخ

بخش

