
 

 بسمه تعالی

 1044-1041نیمسال اول  دانشکده پرستاری و مامایی شرق گیالن مامائی 6برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 
                زایوبى طبیعی ٍ غیر طبیعیکبرآهَزی 

 بیوبریْبی داخلی ٍ جراحی             کبرآهَزی

 ببرٍری ٍ تٌظین خبًَادُ          کبرآهَزی بْذاضت 

 کبرآهَزی :سبعت 

  8-03/30صبح 

 03/30-03/31عصر 

 31/1/3033ضرٍع کبرآهَزی: 

 26/11/1400پبیبى کبرآهَزی:

  سِ ضٌبِ چْبرضٌبِ طٌبِیکرٍزّبی کبرآهَزی:  

 است. الساهی اسالهی ضئًَبت رعبیت .الساهی است بیوبرستبى رٍپَش جیب رٍی بر دار عکس ضٌبسبیی کبرت ًصب :تَجِ
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 یٌیفبطوِ حس  اسبهی داًطجَیبى

 بٍشیدر الْبم

 یاکبر ّبجر

 ارجوٌذ زّرا

 یآرره زّرا

 یًسترى صفر

 یخبلق ٌبیسبر

 پَر ییآقب فبطوِ

 آرر ًژاد نیهر

 قرببى پژًذ ِیراض

  

 طبّرُ زبرجذ

 یًسترى سبلک

 یرتیس ِیهْذ

 پَر یقل الِْ

 یٌبلیز ِیّبً

 یَبیفبطوِ ا

 یخبکسبر فبطوِ

 کلَر یًظر الْبم

 زادُ وبىیسل يیبسوی

 یخبً ِیسو

 بخص ٍ هربی

 تبریخ  

 91/1/ تب 31/1 1

 Eزایوبى الّیجبى 

 هجیذیخبًن 

 

 الّیجبى 0هرکس بْذاضت ضوبرُ 

 خبًن هحوبیی

 Dزایوبى لٌگرٍد

 خبًن ابَرری

 لٌگرٍد 0هرکس بْذاضت ضوبرُ

 دکتر ًظری

 30/8/ تب 3/8 2
 لٌگرٍد 0ضوبرُ هرکس بْذاضت 

 خبًن ابَرری

 Dزایوبى لٌگرٍد

 دکتر ضیرازی

 الّیجبى 0هرکس بْذاضت ضوبرُ 

 خبًن هحوبیی

 Dزایوبى الّیجبى

 سِ ضٌبِ خبًن هجیذییکطٌبِ 

 چْبرضٌبِ خبًن ضبیگبى

 91/8تب 31/8 3
 لٌگرٍد 1هرکس بْذاضت ضوبرُ 

 دکتر ضیرازی

 سِ ضٌبِ چْبرضٌبِ یکطٌبِ

 لٌگرٍد  0هرکس بْذاضت ضوبرُ 

 دکتر ًظری

 Dزایوبى الّیجبى

 سِ ضٌبِ خبًن هجیذییکطٌبِ 

 چْبرضٌبِ خبًن ضبیگبى

 الّیجبى 0هرکس بْذاضت ضوبرُ 

 خبًن هحوبیی

 33/1تب  91/8 4

 لٌگرٍد 3هرکس بْذاضت ضوبرُ 

 دکتر ًظری

 سِ ضٌبِ ٍ چْبرضٌبِ

 Dزایوبى الّیجبى

 سِ ضٌبِ خبًن هجیذییکطٌبِ 

 چْبرضٌبِ خبًن ضبیگبى

 لٌگرٍد 0هرکس بْذاضت ضوبرُ 

 خبًن ابَرری

 Dزایوبى لٌگرٍد

 یکطٌبِ سِ ضٌبِ

 دکتر ضیرازی

 91/1تب  30/1 5
 Eزایوبى الّیجبى

 خبًن اسالهی-خبًن هحبَبی ًژاد

 لٌگرٍد 3هرکس بْذاضت ضوبرُ 

 دکتر ًظری

 سِ ضٌبِ چْبرضٌبِ

 الّیجبى 0هرکس بْذاضت ضوبرُ 

 خبًن هحوبیی

 دٍضٌب سِ ضٌبِ

 الّیجبى 0هرکس بْذاضت ضوبرُ 

 خبًن هحوبیی

 ضٌبِ یکطٌبِ

 Dزایوبى لٌگرٍد

 سِ ضٌبِ 

 دکتر ضیرازی

 -- -- 17/11تب  9/11 ۶

 داخلی جراحی  السّرا

 ضٌبِپٌج ضٌبِ تب 

 خبًن ضبیگبى

 داخلی جراحی  السّرا

 رضٌبِضٌبِ تب پٌج 

  خبًن ضبیگبى

 26/11تب  18/11 7

 السّراداخلی جراحی  

 ضٌبِپٌج ضٌبِ تب 

 خبًن ضبیگبى

 داخلی جراحی  السّرا

 ضٌبِپٌج ضٌبِ تب 

 خبًن ضبیگبى

-- -- 

  

 دکتر پرند پورقانع  

 پرستاری و مامایی معاون آموزشی دانشکده

 

 


