
 

 بسمه تعالی

 1444-1441نیمسال اول  پیراپسشکی شرق گیالن –دانشکده پرستاری و مامایی  مامائی 4ترم  برنامه کارآموزی دانشجویان

 کبرآموزی کودکبن               
 

  کبرآموزی زایمبن طبیعی   

 سبعت کبرآموزی :
  8-04/10صبح 
 04/10-04/11عصر 

 11/1/1444شروع کبرآموزی: 
 ۹/10/1۰00کبرآموزی:پبیبن 

 
 .است السامی اسالمی شئونبت رعبیت .السامی است بیمبرستبن روپوش جیب روی بر دار عکس شنبسبیی کبرت نصب :توجه
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 انشجویاىاساهی د

 بهاره هحوذ زاده

 هانیه اقنوم

 آتنا بیگذلی

 هعصوهه هافی

 سحر بابازاده

 رحین نژادغساله 

 شقایق ههرپور

 هعصوهه غنوی

 هعصوهه هلک هحوذی

 فاطوه هوسوی

 زهرا ورزدار

 شقایق ابراهیوی

 نگار ریاضتی

 

 زهرا قاسوی نژاد

 سعیذه شفیعی ثابت

 هارال علیذوست

 هرسذه فاتحی

 بخش و هربی
 

 تاریخ  

 92/1تا  11/1 1

 Dکودکاى کوثر
 خانن هجیذیشنبه و دوشنبه 

 Dکودکاى لنگرودسه شنبه ها 
 خانن سلولیاى

 Eزایواى الهیجاى 
 خانن هحبوبی نژادشنبه ها

 دوشنبه ها خانن هجیذی
 Eچهارشنبه ها زایواى لنگرود

 خانن پورعیخانی

 Dزایواى الهیجاى 
 خانن شایگاىشنبه و دوشنبه 

 Eشنبه ها زایواى لنگرود دو
 خانن پورعیخانی

 Dکودکاى لنگرود
 نظریدکتر شنبه و دوشنبه 

 Dچهارشنبه ها کودکاى لنگرود
 خانن سلولیاى

 11/8تا  1/8 9

 Dزایواى الهیجاى 
 خانن شایگاىشنبه و دوشنبه 

 زایواى لنگرودEدوشنبه 
 خانن پورعیخانی

 

 Dکودکاى لنگرود 
 دکتر نظریشنبه و دوشنبه 

 لنگرود کودکاى  Eها یکشنبه
 دکتر نظری

 زایواى الهیجاى Dپنج شنبه ها 
 خانن هجیذی

 Dزایواى لنگرود
 دکتر شیرازیشنبه و دوشنبه 

 زایواى لنگرود Eشنبه 
 خانن پورعیخانی

 

 Eزایواى الهیجاى
 خانن هحبوبی نژادشنبه ها 

 دوشنبه ها خانن هجیذی
 Dکودکاى لنگرود سه شنبه ها

 خانن سلولیاى
 

 91/8تا  11/8 1

 Eزایواى لنگرود
 دکتر نظریشنبه و دوشنبه 

 لنگرودزایواى Eچهارشنبه ها
 لیخانیخانن پورع

 Dکودکاى لنگرودهفته اول:
 خانن سلولیاىشنبه و دوشنبه 

زایواى Eهفته دوم:شنبه و دوشنبه
 لنگرود

 دکتر نظری

 Eکودکاى الهیجاى
 خانن شاهرودیو دوشنبه شنبه 

 کودکاى لنگرودDیکشنبه و سه شنبه 
 خانن سلولیاى

 Eزایواى الهیجاى
 خانن هحبوبی نژادشنبه ها 

 دوشنبه ها خانن هجیذی
 زایواى لنگرود Eشنبه هایک

 لیخانیخانن پورع

 11/2تا  92/8 4

 Eزایواى لنگرود
یکشنبه و چهارشنبه خانن 

 لیخانیپورع
 Dکودکاى لنگرودیکشنبه 

 دکتر نظری

 Dزایواى الهیجاى
 شایگاى خاننشنبه و دوشنبه 

 Eزایواى الهیجاى 
 هجیذیخانن شنبه و دوشنبه 
 

 Dکودکاى لنگرودهفته اول:شنبه و دوشنبه 
 دکتر نظری
 Eزایواى لنگرودهفته دوم:شنبه و دوشنبه 
 دکتر نظری

 91/2تا  11/2 1
 Dزایواى لنگرود

 دکتر شیرازیشنبه و دوشنبه 
 Eلنگرودزایواى   

 دکتر نظریشنبه و دوشنبه 

 Eزایواى لنگرود
 خانن پورعلیخانیسه شنبه و چهارشنبه 
 

 Dزایواى الهیجاى 
 شایگاىخانن شنبه و دوشنبه 

 زایواى الهیجاى Dپنج شنبه ها 
 خانن هجیذی

 

 معاون آموزشی دانشکده 

 دکتر پرند پورقانع
 


