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باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

)گروه مامایی و بهداشت باروري(دانشکده پرستاري و مامایی
مامایی            3دانشجویان کارشناسی ترم بارداري طبیعی برنامه  کارآموزي

1400-1401اول نیمسال 30/7-30/12ساعت:  صبح سه شنبه الی پنج شنبهروزهاي برنامه:  

استاد مربوطهنام بخش و  بیمارستانتاریخ کارآموزينام کارآموزياسامیگروه
کوثر زینالی-11

هانیه تقی زاده-2
زهرا باتوانی-3
بوالحسنیفاطمه -4
هانیه اژدري-5
فاطمه شیخ محمدي- 6
گلناز طهماسبی-7

بارداري طبیعی

Dپراتیک 6/7/1400
8/7/1400الی 7/7

و 14/7/1400و 
22/7/1400الی 20/7

دکتر کیان پورنواب
دکتر والیانی

امنیا بهزاد-21
سعادت کریمی-2
فاطمه پورقاسم-3
زهرا نیکفر-4
فاطمه نصیري-5
باقريفاطمه - 6
نیلوفر نوري-7

بارداري طبیعی

Eپراتیک 6/7/1400
8/7/1400الی 7/7

و 14/7/1400و 
22/7/1400الی 20/7

خانم طغیانیدوطفالن

غزال محرابی-31
کیانان کیانی پور-2
زهرا مهدوي-3
زهرا خرمی-4
لیال ارغیانی-5
فاطمه سادات موسوي- 6
صابره شیرعلی-7

بارداري طبیعی

Dپراتیک 7/7/1400
8/7/1400و  6/7

و 14/7/1400و 
22/7/1400الی 20/7

دکتر محمديدستگرد25
دکتر برومندفر

دکتر جانی قربان

فاطمه رضایی-41
فاطمه زهرا حسینی پور-2
آذر کریمی-3
زهرا عمرانیان-4
فاطمه عزیزي-5
ندا ادیب مجلسی- 6
حنانه احمدپور-7

بارداري طبیعی

Dپراتیک 27/7/1400
29/7/1400الی 28/7
6/8/1400الی 4/8
13/8/1400الی 11/8

دکتر سهرابینواب
دکتر کیان پور
دکتر صالحی

محبوبه جمالی-51
ستاره موسایی-2
زهرا محمدي-3
نداآقابابایی-4
مریم فرازمند-5
زهرا صادقیان-6
مرضیه جونبخش-7

طبیعیبارداري 

Eپراتیک 27/7/1400
29/7/1400الی 28/7
6/8/1400الی 4/8
13/8/1400الی 11/8

دکتر تائبیدوطفالن
دکتر جانی قربان

خانم پیرهادي
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باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

(گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
981ورودي مامایی  5برنامه  کارآموزي دانشجویان کارشناسی ترم 

1400-1401اول نیمسال 30/12- 30/17عصرها  30/7- 30/12ساعت:  صبحشنبه الی دوشنبهروزهاي برنامه:  
استاد مربوطهنام بخش و  بیمارستانتاریخ کارآموزينام کارآموزياسامیگروه

مهدیه نوبخت-11
فاطمه نژاد مقبلی-2
نرگس آزادمنش-3
فریما الهامی-4

Aگروه 
مریم نعیمی-5
غزل کریمی-6
فاطمه عباسخانی-7

Bگروه 

زایمان طبیعی و 
غیرطبیعی

خانم محمديپراتیک27/6/1400
دکتر محمديDحضرت زهرا 29/6/1400الی 28/6
خانم محبیDمنظریه5/7/1400الی 3/7
خانم صفدريDحضرت زهرا 12/7/1400الی 10/7
خانم محبیEحضرت زهرا 19/7/1400الی 17/7
خانم صفدريEمنظریه26/7/1400الی 24/7
دکتر حیدريDحضرت زهرا 3/8/1400الی 1/8

Dپراتیک نوزادان 17/8/1400الی 15/8نوزادان
(کارگاه احیاء نوزادان)

دکتر جانی قربان

دکتر جانی قربانEبخش نوزادان بهشتی 24/8/1400الی 22/8
دکتر سهرابیEبخش نوزادان الزهرا 1/9/1400الی 29/8

پزشکی قانونی
روز وبینار مشترك)3(

Aپزشکی قانونی گروه8/9/1400الی 6/9
Bقانونی گروهپزشکی 15/9/1400الی 13/9

روز  2نظام پزشکی
معاون درمان یکروز

روز و معاون درمان 2نظام پزشکی 15/9/1400الی 13/9
Aگروه یکروز 

دکتر بیگی

روز و معاون درمان 2نظام پزشکی 8/9/1400الی 6/9
Bگروه یکروز

دکتر بیگی

محبوبه مسیبی-21
هانیه پویان لقب-2
نیکو درخشندي-3
زهرا شیخ-4

Aگروه 
فاطمه میرخطیب-5
شهره اسکندري-6
حکمیه اکبري-7

Bگروه 

زایمان طبیعی و 
غیرطبیعی

دکتر حیدريEپراتیک3/7/1400
دکتر حیدريDحضرت زهرا 5/7/1400الی 4/7
خانم سعادتمندEحضرت زهرا 12/7/1400الی 10/7
محمديخانم Dمنظریه 19/7/1400الی 17/7
خانم دادخواهEحضرت زهرا 26/7/1400الی 24/7
خانم صفدريEمنظریه 3/8/1400الی 1/8
خانم محبیDحضرت زهرا 10/8/1400الی 8/8

نوزادان
Eپراتیک نوزادان 17/8/1400الی 15/8

(کارگاه احیاء نوزادان)
دکتر سهرابی

دکرت سهرابیEبخش نوزادان الزهرا 24/8/1400الی 22/8
دکتر جانی قربانEبخش نوزادان بهشتی 1/9/1400الی 29/8

پزشکی قانونی
روز وبینار مشترك)3(

Aپزشکی قانونی گروه22/9/1400الی 20/9
Bپزشکی قانونی گروه13/10/1400الی 11/10

روز  2نظام پزشکی
معاون درمان یکروز

روز و معاون درمان 2نظام پزشکی 22/9/1400الی 20/9
Bیکروز گروه 

دکتر بیگی

روز و معاون درمان 2نظام پزشکی 13/10/1400الی 11/10
Aگروه یکروز

دکتر بیگی
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باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

(گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
981مامایی   ورودي 5برنامه  کارآموزي دانشجویان کارشناسی ترم 

1400-1401اول نیمسال 30/12-30/17عصرها  30/7- 30/12صبح ساعت:  شنبه الی دوشنبهروزهاي برنامه:   
استاد مربوطهنام بخش و  بیمارستانتاریخ کارآموزينام کارآموزياسامیگروه

الهام عظیمی-31
صبا کیوان پور-2
لیال طالبی-3
طیبه احمدي-4

Aگروه 
زهرا کاظم پور-5
مائده شبانکاري-6
مریم افروز-7

Bگروه 

زایمان طبیعی و 
غیرطبیعی

دکتر صالحیپراتیک عصر27/6/1400
دکتر صالحیEحضرت زهرا 29/6/1400الی 28/6
خانم محمديEحضرت زهرا 5/7/1400الی 3/7
خانم محبیDمنظریه12/7/1400الی 10/7
خانم صفدريDحضرت زهرا 19/7/1400الی 17/7
خانم پیرهاديDحضرت زهرا 26/7/1400الی 24/7
خانم محمديEحضرت زهرا 3/8/1400الی 1/8

Aپزشکی قانونی گروه24/8/1400الی 22/8قانونیپزشکی 

Bپزشکی قانونی گروه1/9/1400الی 29/8
روز  2نظام پزشکی

معاون درمان یکروز
روز و معاون درمان 2نظام پزشکی 1/9/1400الی 29/8

Aیکروز گروه 
دکتر بیگی

روز و معاون درمان 2نظام پزشکی 24/8/1400الی 22/8
Bگروه یکروز

دکتر بیگی

نوزادان
دکتر جانی قربانEبخش نوزادان بهشتی 8/9/1400الی 6/9
Dپراتیک نوزادان 15/9/1400الی 13/9

(کارگاه احیاء نوزادان)
دکتر جانی قربان

دکتر سهرابیEبخش نوزادان الزهرا 22/9/1400الی 20/9

مینا زادهوش-41
زهرا کثیري-2
مهسا نوروزي-3
فاطمه علیزاده-4

Aگروه 
فاطمه رضویان-5
زهرا شمسی-6
نرگس صفري-7

Bگروه 

دکتر جانی قربانEبخش نوزادان الزهرا 29/6/1400الی 27/6نوزادان
دکتر جانی قربانEبخش نوزادان بهشتی 5/7/1400الی 3/7
Dپراتیک نوزادان 12/7/1400الی 10/7

احیاء نوزادان)(کارگاه 
دکتر جانی قربان

Aپزشکی قانونی گروه19/7/1400الی 17/7پزشکی قانونی
Bپزشکی قانونی گروه26/7/1400الی 24/7

روز  2نظام پزشکی
معاون درمان یکروز

روز و معاون درمان 2نظام پزشکی 26/7/1400الی 24/7
Aیکروز گروه 

دکتر بیگی

روز و معاون درمان 2نظام پزشکی 19/7/1400الی 17/7
Bگروه یکروز

دکتر بیگی

زایمان طبیعی و 
غیرطبیعی

دکتر محمديEپراتیک 16/8/1400
دکتر محمديDحضرت زهرا 17/8/1400و 15/8
خانم صفدريDحضرت زهرا 24/8/1400الی 22/8

سعادتمنديخانم Eحضرت زهرا 1/9/1400الی 29/8
خانم محبیEحضرت زهرا 8/9/1400الی 6/9
خانم صفدريDحضرت زهرا 15/9/1400الی 13/9
خانم محمديEحضرت زهرا 22/9/1400الی 20/9
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باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

(گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
981مامایی   ورودي 5برنامه  کارآموزي دانشجویان کارشناسی ترم 

1400-1401اول نیمسال 30/12- 30/17عصرها  30/7- 30/12صبح ساعت:  شنبه الی دوشنبهروزهاي برنامه:   
استاد مربوطهنام بخش و  بیمارستانتاریخ کارآموزينام کارآموزياسامیگروه

فاطمه خوش اخالق-51
زهرا برخوردار-2
مهسا مالکی-3

Aگروه 
نگین صمیمی-4
زهرا چاوشی-5
زهرا افشاري-6

Bگروه 

دکتر سهرابیEبخش نوزادان بهشتی 29/6/1400الی 27/6نوزادان
دکتر سهرابیEبخش نوزادان الزهرا 5/7/1400الی 3/7
Eپراتیک نوزادان 12/7/1400الی 10/7

(کارگاه احیاء نوزادان)
دکتر سهرابی

Aپزشکی قانونی گروه3/8/1400الی 1/8پزشکی قانونی
Bپزشکی قانونی گروه10/8/1400الی 8/8

روز  2نظام پزشکی
معاون درمان یکروز

روز و معاون درمان 2نظام پزشکی 10/8/1400الی 8/8
Aیکروز گروه 

دکتر بیگی

روز و معاون درمان 2نظام پزشکی 3/8/1400الی 1/8
Bگروه یکروز

دکتر بیگی

زایمان طبیعی و 
غیرطبیعی

دکتر صالحیDپراتیک 17/8/1400
دکتر صالحیEحضرت زهرا 16/8/1400الی 15/8
خانم محبیEحضرت زهرا 24/8/1400الی 22/8

خانم محمديDحضرت زهرا 1/9/1400الی 29/8
خانم پیرهاديDحضرت زهرا 8/9/1400الی 6/9

دکتر صالحیEحضرت زهرا 15/9/140الی 13/9
استاد ترابی Dحضرت زهرا 22/9/1400الی 20/9
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باسمه تعالی
بهداشتی درمان اصفهاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

(گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
971ورودي مامایی  7برنامه  کارآموزي دانشجویان کارشناسی ترم 

1400-1401اول نیمسال 30/12-30/17عصرها  30/12-30/17عصرها 30/7-30/12روزهاي برنامه:    همه روز هفته     صبح ساعت:  

استاد مربوطهنام بخش و  بیمارستانتاریخ کارآموزينام کارآموزياسامیگروه
Aگروه 1

ساناز نوروزي-1
زهرا ظفربخش-2
مهسا مطهري-3

Bگروه 
شقایق عاشوري-1
زهرا جمشیدیان-2
لیال جمالی-3
صفورا پوراحمدي-4

(داخلی جراحی)

دکتر نوروزيزنانپراتیک 3/7/1400بیماریهاي زنان
دکتر نوروزيدرمانگاه زنان بهشتی8/7/1400الی 4/7
دکتر والیانیدرمانگاه امیرحمزه12/7/1400الی 10/7

-گروه بهداشت22/7/1400الی 13/7مدیریت

روز سونوگرافی بارداري28/7/14002الی 24/7سونوگرافی و رادیولوژي
روز پریناتال 2

یکروز ماموگرافی 
بهشتیبیمارستان 

مسئول مربوطه 
بیمارستان

دکتر کهندرمانگاه امیرحمزه6/8/1400الی 4/8بهداشت  مادر و کودك
دکتر کاظمیدرمانگاه نواب13/8/1400الی 8/8

دکتر کیانپورپراتیک15/8/1400بارداري 
دکتر کیانپوردرمانگاه ابن سینا20/8/1400الی 16/8
خانم دادخواهDبهشتی بخش مامایی 24/8/1400الی 22/8
دکتر حیدريدرمانگاه جوي آباد27/8/1400الی 25/8

خانم زنگنه Dجراحی بهشتی4/9/1400الی 29/8داخلی جراحی 
بهشتینازاییروز اول هفته A3گروه

بهشتینازاییروز دوم هفته B3گروه 
دکتر نوروزي

خانم زنگنه Eجراحی بهشتی 15/9/1400الی 13/9

زایمان

بهشتیتا شیفت شب 3/10/14002الی 27/9
-پراتیک صبح 4/10/1400

ادمیت Bگروه Dبهشتیلیبر 8/10/1400الی 5/10
D

خانمها: 
دادخواه/پیرهادي

دکتر محمدي/ خانم Eادمیت Aگروه Eبهشتیلیبر 15/10/1400الی 11/10
ترابی

دکتر حیدريDدي  منظریه 9لیبر 22/10/1400الی 18/10
خانم ترابیEبهشتی لیبر 29/10/1400الی 25/10
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باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

(گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
971ورودي مامایی  7برنامه  کارآموزي دانشجویان کارشناسی ترم 

1400- 1401اول نیمسال 30/12- 30/17عصرها 30/7- 30/12روزهاي برنامه:    همه روز هفته     صبح ساعت:  
استاد مربوطهنام بخش و  بیمارستانتاریخ کارآموزينام کارآموزياسامیگروه

Aگروه 2
مائده رنجکش-1
فاطمه موسوي-2
الهام یاري-3

Bگروه 
زهرا فرقانی-1
فاطمه قریدار-2
نسیم رهبري-3

خانم پیرهاديپراتیک بارداري3/7/1400بارداري 
خانم پیرهاديابن سینادرمانگاه مامایی 8/7/1400الی 4/7
خانم ترابیDبخش مامایی بهشتی19/7/1400الی 17/7
خانم ترابیجوي آباددرمانگاه 22/7/1400الی 20/7

خانم فهامیپراتیک زنان24/7/1400زنان 
خانم فهامیزنان امیرحمزه29/7/1400الی 25/7
خانم فهامیدرمانگاه بهشتی3/8/1400الی 1/8

-گروه بهداشت 13/8/1400الی 4/8مدیریت 
روز سونوگرافی بارداري19/8/14002الی 15/8رادیولوژي و سونوگرافی

روز پریناتال 2
یکروز ماموگرافی
بیمارستان بهشتی

مسئول مربوطه 
بیمارستان

دکتر برومندامیرحمزه27/8/1400MCHالی 25/8بهداشت مادر و کودك
دکتر صوابینواب4/9/1400MCHالی 29/8

خانم زنگنه Dجراحی بهشتی11/9/1400الی 6/9داخلی جراحی
نازایی بهشتیروز اول هفته A3گروه
نازایی بهشتیروز دوم هفته B3گروه 

دکتر تائبی

دکتر سهرابیDجراحی بهشتی 15/9/1400الی 13/9
خانم پیرهاديپراتیک27/9/1400زایمان 

خانم پیرهادي/ Dادمیت Aگروه Dبهشتیلیبر 1/10/1400الی 28/9
دکتر محمدي

تا شیفت شب 10/10/14002الی 4/10
دکتر سهرابیDادمیت Bگروه Dبهشتیلیبر  15/10/1400الی 11/10
دکتر صالحیEمنظریه دي 9لیبر 22/10/1400الی 18/10
خانم پیرهاديDبهشتیلیبر 29/10/1400الی 25/10
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باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

(گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
971ورودي مامایی  7برنامه  کارآموزي دانشجویان کارشناسی ترم 

1400-1401اول نیمسال 30/12- 30/17عصرها 30/7- 30/12روزهاي برنامه:    همه روز هفته     صبح ساعت:  
استاد مربوطهنام بخش و  بیمارستانتاریخ کارآموزينام کارآموزياسامیگروه

Aگروه 3
مائده اکبري-1
نگار حافظی-2
زهرا محمدطاهري-3

Bگروه 
زهرا قاسمی-1
مریم احمدي-2
سیما صفري-3

روز سونوگرافی بارداري8/7/14002الی 3/7رادیولوژي و سونوگرافی
روز پریناتال 2

یکروز ماموگرافی
بیمارستان بهشتی

مسئول مربوطه 
بیمارستان

دکتر کاظمیامیرحمزه12/7/1400الی 10/7بهداشت مادر و کودك
دکتر کهننواب22/7/1400الی 17/7

دکتر کیان پورپراتیک24/7/1400بارداري
درمانگاه جوي آباد29/7/1400الی 25/7
دکتر برومندبخش مامایی بهشتی3/8/1400الی 1/8
دکتر سهرابیدرمانگاه ابن سینا6/8/1400الی 4/8

دکتر تائبیپراتیک15/8/1400بیماریهاي زنان
دکتر تائبیامیرحمزه20/8/1400الی 16/8
دکتر نوروزيدرمانگاه بهشتی24/8/1400الی 22/8

-گروه بهداشت4/9/1400الی 25/8مدیریت

خانم زنگنه Dجراحی بهشتی18/9/1400الی 16/9داخلی جراحی
خانم زنگنه Dجراحی بهشتی25/9/1400الی 20/9

نازایی بهشتیروز اول هفته A3گروه
نازایی بهشتیروز دوم هفته B3گروه 

خانم فهامی

زایمان
دکتر صالحی / دکتر پراتیک28/9/1400

حیدري
و27/9/1400

1/10/1400الی 29/9
دکتر صالحی / دکتر Eادمیت Aگروه Eبهشتیرلیب

حیدري
خانم ترابی / دکتر Eادمیت Bگروه Eبهشتیلیبر 8/10/1400الی 4/10

حیدري
-بهشتیتا شیفت شب15/10/14002الی 11/10
دکتر صالحیDبهشتیلیبر 22/10/1400الی 18/10
دکتر صالحیDمنظریه دي 9لیبر 29/10/1400الی 25/10
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باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

(گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
971ورودي مامایی  7برنامه  کارآموزي دانشجویان کارشناسی ترم 

1400-1401اول نیمسال 30/12- 30/17عصرها 30/7- 30/12روزهاي برنامه:    همه روز هفته     صبح ساعت:  
استاد مربوطهنام بخش و  بیمارستانتاریخ کارآموزينام کارآموزياسامیگروه

Aگروه 4
زهرا موحودیان-1
مهدیه میرحاجی-2
عارفه وکیلی-3

Bگروه 
زینب شریفی-1
ریحانه غفاري-2
زهرا کثیري-3

زایمان
دکتر والیانیپراتیک4/7/1400

تا شیفت شب بهشتی9/7/14002الی 3/7
ادمیت Aگروه Dبهشتیلیبر 14/7/1400الی 10/7

D
خانم پیرهادي/ دکتر 

سهرابی
ادمیت Bگروه Eبهشتیلیبر 21/7/1400الی 17/7

E
دکتر محمدي/ خانم 

دادخواه
دکتر حیدريDدي منظریه9لیبر 28/7/1400الی 24/7
دکتر صالحیDلیبر بهشتی5/8/1400الی 1/8

دکتر صالحیپراتیک22/8/1400بارداري 
دکتر صالحیدرمانگاه ابن سینا27/8/1400الی 23/8

دکتر کهنبخش مامایی بهشتی1/9/1400الی 29/8
دکتر کیان پوردرمانگاه جوي آباد4/9/1400الی 2/9

خانم فهامیپراتیک زنان 8/9/1400زنان
و 7/9/1400الی 6/9

11/9/1400الی 9/9
خانم فهامیدرمانگاه بهشتی

دکتر والیانیامیرحمزه15/9/1400الی 13/9
-گروه بهداشت25/9/1400الی 16/9مدیریت

روز سونوگرافی بارداري1/10/14002الی 27/9رادیولوژي و سونوگرافی
روز پریناتال 2

یکروز ماموگرافی
بیمارستان بهشتی

مربوطه مسئول 
بیمارستان

دکتر صوابی/ دکتر امیرحمزه9/10/1400الی 4/10بهداشت مادر و کودك
برومند

دکتر صوابینواب13/10/1400الی 11/10
خانم زنگنهEجراحی بهشتی16/10/1400الی 14/10داخلی جراحی

خانم زنگنهDجراحی بهشتی23/10/1400الی 18/10
نازایی بهشتیروز اول هفته A3گروه
نازایی بهشتیروز دوم هفته B3گروه 

دکتر نوروزي
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باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

(گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
971ورودي مامایی  7برنامه  کارآموزي دانشجویان کارشناسی ترم 

1400-1401اول نیمسال 30/12- 30/17عصرها 30/7- 30/12روزهاي برنامه:    همه روز هفته     صبح ساعت:  

استاد مربوطهنام بخش و  بیمارستانتاریخ کارآموزينام کارآموزياسامیگروه
Aگروه 5

فاطمه جمشیدي-1
فاطمه زهرا جوانی-2
زهرا کرامتی نژاد-3

Bگروه 
نرگس یزدان پناه-4
ریحانه سعیدي تبار-5
الهام مهدیان-6

زایمان 

خانم ترابیEپراتیک 4/7/1400
و 3/7/1400

7/7/1400الی 5/7
خانمها: Dادمیت Bگروه Dبهشتیلیبر 

ترابی/دادخواه
دکتر حیدري/دکتر Eادمیت Aگروه Eبهشتیلیبر 14/7/1400الی 10/7

محمدي
بهشتیدو شیفت شب23/7/1400الی 17/7
دکتر صالحیDبهشتیلیبر 28/7/1400الی 24/7
خانم پیرهاديDمنظریهدي 9لیبر 5/8/1400الی 1/8

خانم فهامیپراتیک 17/8/1400زنان
خانم فهامیدرمانگاه بهشتی20/8/1400الی 15/8
دکتر والیانیامیرحمزه24/8/1400الی 22/8

-گروه بهداشت4/9/1400الی 25/8مدیریت
روز سونوگرافی بارداري10/9/14002الی 6/9رادیولوژي و سونوگرافی

روز پریناتال 2
یکروز ماموگرافی
بیمارستان بهشتی

مسئول مربوطه 
بیمارستان

دکتر برومندامیرحمزه18/9/1400الی 16/9بهداشت مادر و کودك
دکتر کاظمینواب25/9/1400الی 20/9

دکتر کیان پورپراتیک27/9/1400بارداري 
دکتر کیانپورابن سینا2/10/1400الی 28/9
دکتر صالحیبخش مامایی بهشتی6/10/1400الی 4/10
جانی قرباندکتر درمانگاه جوي آباد9/10/1400الی 7/10

خانم مراديDجراحی بهشتی16/10/1400الی 11/10داخلی جراحی
نازایی بهشتیروز اول هفته A3گروه
نازایی بهشتیروز دوم هفته B3گروه 

خانم فهامی

خانم زنگنه Eجراحی بهشتی27/10/1400الی 25/10
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باسمه تعالی
بهداشتی درمان اصفهاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

(گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
971ورودي مامایی  7برنامه  کارآموزي دانشجویان کارشناسی ترم 

1400-1401اول نیمسال 30/12- 30/17عصرها 30/7- 30/12روزهاي برنامه:    همه روز هفته     صبح ساعت:  
استاد مربوطهنام بخش و  بیمارستانتاریخ کارآموزينام کارآموزياسامیگروه

Aگروه 6
فرزانه خازنی پور-1
فاطمه اسکندري-2
شیوا علیزاده-3

Bگروه 
فائزه ثابت ایمانی-1
فاطمه عباسی-2
فائزه حسینی-3

زایمان
خانم دادخواهDپراتیک10/7/1400

دو شیفت شب بهشتی16/7/1400الی 10/7
دکتر صالحیDبهشتیلیبر 21/7/1400الی 17/7
خانم ترابیEبهشتیلیبر 28/7/1400الی 24/7
خانم دادخواه/ Eادمیت Aگروه Eبهشتیلیبر 5/8/1400الی 1/8

دکتر تائبی
دکتر محمدي/ Dادمیت Bگروه Dهشتیلیبر 12/8/1400الی 8/8

دکتر حیدري
روز سونوگرافی بارداري19/8/14002الی 15/8رادیولوژي و سونوگرافی

روز پریناتال 2
یکروز ماموگرافی
بیمارستان بهشتی

مسئول مربوطه 
بیمارستان

دکتر کهننواب27/8/1400MCHالی 22/8بهداشت مادر و کودك
برومنددکتر امیرحمزه1/9/1400MCHالی 29/8

دکتر کیان پورپراتیک13/9/1400بارداري
دکتر کیانپوردرمانگاه جوي آباد18/9/1400الی 14/9
دکتر جانی قربانبخش مامایی بهشتی22/9/1400الی 20/9
دکتر صالحیدرمانگاه ابن سینا25/9/1400الی 23/9

دکتر نوروزيپراتیک زنان29/9/1400بیماریهاي زنان 
و 28/9/1400الی 27/9

2/10/1400الی 30/9
دکتر نوروزيدرمانگاه بهشتی

دکتر والیانیامیرحمزه6/10/1400الی 4/10
-گروه بهداشت16/10/1400الی 7/10مدیریت

داخلی جراحی
خانم یوسفیEجراحی بهشتی23/10/1400الی 18/10
خانم یوسفیDجراحی بهشتی27/10/1400الی 25/10
خانم فهامینازایی بهشتیAگروه 27/10/1400الی 25/10
دکتر نوروزيبهشتینازایی Bگروه 30/10/1400الی 28/10
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باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

(گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
971ورودي مامایی  7برنامه  کارآموزي دانشجویان کارشناسی ترم 

1400-1401اول نیمسال 30/12- 30/17عصرها 30/7- 30/12روزهاي برنامه:    همه روز هفته     صبح ساعت:  
استاد مربوطهنام بخش و  بیمارستانکارآموزيتاریخنام کارآموزياسامیگروه

Aگروه 7
فائزه خسروي-1
کیمیا حسین پور-2
عارفه وکیلی-3

Bگروه 
سارا کلباسی-1
نگین کریمی-2
هانیه اکبري-3
عاطفه نیکبخت-4

خانم فهامیپراتیک زنان4/7/1400بیماریهاي زنان
و 3/7/1400

8/7/1400الی 5/7
خانم فهامیامیرحمزهدرمانگاه 

دکتر تائبیدرمانگاه بهشتی12/7/1400الی 10/7
-گروه بهداشت 22/7/1400الی 13/7مدیریت

روز سونوگرافی بارداري3/8/14002الی 28/7رادیولوژي و سونوگرافی
روز پریناتال 2

یکروز ماموگرافی
بیمارستان بهشتی

مسئول مربوطه 
بیمارستان

دکتر صوابیدرمانگاه نواب6/8/1400الی 4/8بهداشت مادر و کودك

دکتر برومنددرمانگاه امیرحمزه13/8/1400الی 8/8

زایمان 
دکتر والیانیEپراتیک15/8/1400

شیفت شب بهشتی19/8/14002الی 16/8
خانمها:Dادمیت Aگروه Dبهشتیلیبر 26/8/1400الی 22/8

ترابی/پیرهادي
دکتر صالحی/ دکتر Eادمیت Bگروه Eبهشتیلیبر 3/9/1400الی 29/8

حیدري
دکتر محمديEبهشتیلیبر 10/9/1400الی 6/9
خانم پیرهاديDبهشتیلیبر 17/9/1400الی 13/9

دکتر حیدريEجراحی بهشتی25/9/1400الی 20/9داخلی جراحی
خانم زنگنهDجراحی بهشتی29/9/1400الی 27/9
دکتر تائبینازایی بهشتیAگروه 29/9/1400الی 27/9
دکتر تائبینازایی بهشتیBگروه 2/10/1400الی 30/9

دکتر سهرابیپراتیک4/10/1400بارداري 
دکتر سهرابیابن سینا9/10/1400الی 5/10
دکتر جانی قربانبخش مامایی بهشتی13/10/1400الی 11/10
خانم پیرهاديدرمانگاه جوي آباد16/10/1400الی 14/10
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باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

(گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
971ورودي مامایی  7برنامه  کارآموزي دانشجویان کارشناسی ترم 

1400-1401اول نیمسال 30/12- 30/17عصرها 30/7- 30/12روزهاي برنامه:    همه روز هفته     صبح ساعت:  
استاد مربوطهنام بخش و  بیمارستانتاریخ کارآموزينام کارآموزياسامیگروه

Aگروه 8
فاطمه جمشیدي-1
آرزو حسنوند-2
کلثوم عبدالهی-3

Bگروه 
شیرین رحمتی-4
عاطفه اسدي-5
فرزانه شمعلی-6
فاطمه جعفري-7
)MCH(زنان/داخلی جراحی/

روز سونوگرافی بارداري7/7/14002الی 6/7رادیولوژي و سونوگرافی
روز پریناتال 2

یکروز ماموگرافی
بیمارستان بهشتی

مسئول مربوطه 
بیمارستان 12/7/1400الی 10/7

دکتر صوابینواب14/7/1400بهداشت مادر و کودك
دکتر برومند/دکتر امیرحمزه22/7/1400الی 17/7

صوابی
دکتر نوروزيپراتیک26/7/1400بیماریهاي زنان

و 25/7/1400الی 24/7
29/7/1400الی 27/7

دکتر نوروزيدرمانگاه زنان بهشتی

خانم فهامیزنان امیرحمزه3/8/1400الی 1/8
-گروه بهداشت13/8/1400الی 4/8مدیریت

زایمان
خانم دادخواهپراتیک16/8/1400
و 15/8/1400

19/8/1400الی 17/8
خانمها:Dادمیت Aگروه Dبهشتیلیبر 

دادخواه/ترابی
خانمها:شیفت شب بهشتی26/8/14002الی 22/8

دادخواه/پیرهادي
دکتر صالحیDادمیت Bگروه Dبهشتیلیبر 3/9/1400الی 29/8
صالحیدکتر Dبهشتیلیبر 10/9/1400الی 6/9
دکتر حیدريEلیبر بهشتی17/9/1400الی 13/9

خانم مراديDجراحی بهشتی 2/10/1400الی 30/9داخلی جراحی
خانم زنگنه Dبهشتیجراحی9/10/1400الی 4/10

نازایی بهشتیروز اول هفته A3گروه
نازایی بهشتیروز دوم هفته B3گروه 

دکتر نوروزي

دکتر کیان پورپراتیک11/10/1400بارداري 

دکتر کیان پورابن سینا16/10/1400الی 12/10
دکتر برومندبخش مامایی بهشتی20/10/1400الی 18/10
دکتر تائبیدرمانگاه جوي آباد23/10/1400الی 21/10
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باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

( گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
981ورودي پرستاري4برنامه  کارآموزي   دانشجویان ترم 

1400-1401اولنیمسال 30/12-30/17عصرها 30/7-30/12ساعت:    شنبهشنبه الی سه روزهاي برنامه: 
استاد مربوطهنام بخش  و  بیمارستانتاریخ اسامیاسامیگروه

شیما پرتوي فر-11
مائده محالتی-2
نگین بنی هاشمی-3
فاطمه جعفري-4

فاطمه پیرواي ونک-5
زهرا پیراوي ونک-6
آرمیدهام البنین -7
مهدیه یزدیان پور-8

خانم ترابی8-10ساعتپراتیک مامایی9/8/1400الی 8/8
خانم سوري نژادDبخش مامایی بهشتی 17/8/1400الی 15/8
خانم سوري نژادEبخش مامایی بهشتی25/8/1400الی 22/8

خانم قاسمی Dبخش مامایی حضرت زهرا1/9/1400الی 29/8
خانم قاسمیEبخش مامایی حضرت زهرا8/9/1400الی 6/9
خانم سوري نژادDبخش مامایی حضرت زهرا15/9/1400الی 13/9

2

زهرا قنبري-1
نجمه حسینی-2
مهسا مردانی-3
الهه شاهرخ-4

مهدیه میرزایی-5
فاطمه خاکساري-6
زهرا براهیمی-7

خانم پیرهادي10-12ساعتپراتیک مامایی 9/8/1400الی 8/8
خانم قاسمیEبخش مامایی بهشتی 17/8/1400الی 15/8
خانم اسديDبخش مامایی بهشتی24/8/1400الی 22/8

خانم سوري نژاد Eبخش مامایی حضرت زهرا1/9/1400الی 29/8
خانم طغیانیDبخش مامایی حضرت زهرا8/9/1400الی 6/9
خانم اسديEبخش مامایی حضرت زهرا15/9/1400الی 13/9

الهه دانیالی-31
ساناز جهانبخش-2
لیال احمدي-3
فاطمه صالحی-4
مهتاب سلطانی-5

سارا جهانی-6
ساناز یزدي-7
یونس نعیمی-8
امیرحسین باده دوست-9

امیر حسین زاده-10

خانم ترابی8-10پراتیک مامایی ساعت30/8/1400الی 29/8
خانم مراديDبخش مامایی بهشتی 8/9/1400الی 6/9
خانم مراديEبخش مامایی بهشتی15/9/1400الی 13/9
خانم یوسفیDبخش مامایی حضرت زهرا22/9/1400الی 20/9
خانم یوسفیEبخش مامایی حضرت زهرا29/9/1400الی 27/9
خانم مراديDزهرابخش مامایی حضرت6/10/1400الی 4/10

مریم کرماج-41
مائده سبحانی-2
زهرا معین-3
نگین چاالك-4
هالن شبرند-5

سارا بدیعی-6
سبا سودایی-7
فردین پورتانفر-8
حسین گلمحمدي-9

دانیال دادخواه-10
حسین حبیبی-11

دکتر محمدي10-12پراتیک مامایی ساعت30/8/1400الی 29/8
خانم یوسفیEبخش مامایی بهشتی 8/9/1400الی 6/9
خانم یوسفیDبخش مامایی بهشتی15/9/1400الی 13/9
خانم مراديEبخش مامایی حضرت زهرا22/9/1400الی 20/9
خانم مراديDبخش مامایی حضرت زهرا29/9/1400الی 27/9
خانم یوسفیEبخش مامایی حضرت زهرا6/10/1400الی 4/10

5

مریم احمدي-1
فاطمه مهدیه-2
عاطفه زمانی-3
نرجس کوهی-4
زهرا محمد بیگی-5

فاطمه علی یاري-6
مهدیه سلیمانیپ-7
مهرداد کیانی-8
فرهاد خونساري-9

پوریا پناهی-10

خانم پیرهادي8-10پراتیک مامایی ساعت28/6/1400الی 27/6
خانم رئیسیDبخش مامایی بهشتی 5/7/1400الی 3/7
خانم رئیسیEبخش مامایی بهشتی12/7/1400الی 10/7
خانم اسديEبخش مامایی حضرت زهرا19/7/1400الی 17/7
خانم اسديDبخش مامایی حضرت زهرا26/7/1400الی 24/7
خانم قاسمیEبخش مامایی حضرت زهرا3/8/1400الی 1/8

فرناز سلطانی-61
غزل اکبریان-2
فاطمه شاهین فر-3
حوریه روستازاده-4

میترا بزرگ نیا-5
تبسم عزیزي-6
فاطمه بهارلویی-7

خانم ترابی10-12پراتیک مامایی ساعت28/6/1400الی 27/6
خانم اسديEبخش مامایی بهشتی 5/7/1400الی 3/7
خانم اسديDبخش مامایی بهشتی12/7/1400الی 10/7
خانم رئیسیEبخش مامایی بهشتی 19/7/1400الی 17/7
خانم رئیسیEبخش مامایی حضرت زهرا26/7/1400الی 24/7
خانم اسديDبخش مامایی حضرت زهرا3/8/1400الی 1/8

عاطفه طاالري-71
مهسا اسمائیلی-2
مهسا قربانی-3
نیلوفر امینی-4
فاطمه رنجبر-5

النازسادات کرباسی زاده-6
عرفانه اکبري-7
احمدرضا صیدمحمدي-8
سیاوش میرچگنی-9

علیرضا سلیمیان-10
محمد علی محرزي نژاد-11

دکتر محمدي14- 16ساعتEپراتیک مامایی 28/6/1400
دکتر محمدي8- 10ساعت Dپراتیک مامایی29/6/1400

خانم سوري نژادDبخش مامایی حضرت زهرا5/7/1400الی 3/7

خانم سوري نژادDبخش مامایی حضرت زهرا12/7/1400الی 10/7
خانم قاسمیDبخش مامایی حضرت زهرا19/7/1400الی 17/7

خانم قاسمیEبخش مامایی بهشتی 26/7/1400الی 24/7*پسران فقط پراتیک مامایی
خانم رئیسیEبخش مامایی بهشتی 3/8/1400الی 1/8
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باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

( گروه مامایی و بهداشت باروري)دانشکده پرستاري و مامایی
981ورودي پرستاري4دانشجویان ترم پراتیک برنامه  کارآموزي 

1400-1401اولنیمسال 

استاد مربوطهمحل کارآموزيتاریخ اسامیاسامیگروه

لعلیمحمدجواد -21
وحید قادري-2
محمد مهدي مختاري-3
مجتبی ابراهیمی-4

مجید شیرانی فرد -5
سجاد منصوري-
امین محمودي-9
مهدي بهروزنژاد-10

و 13/9/1400
14/9/1400

پراتیک
8-10ساعت 

دکتر تائبی

3

علی رضا اکبري-1
مسیح موسوي-2
امید اشرفی-3
مجید چنگیزي-5

امیرحسین سعیدي-6
محمد سیفامیر -7
عرفان ابراهیمی-8

و 20/9/1400
21/9/1400

پراتیک
8-10ساعت 

دکتر محمدي

صالح صالحی-41
محمدرضا مارانی-2
علیرضا حکیمی-8
ایمان مردانی-9

علی گرجیان-6
محمد بابایی-7
سینا رحیمی نیا-8

و 4/10/1400
5/10/1400

پراتیک
8-10ساعت 

دکتر تائبی

احمدي تبارمحمد جواد -51
وحید طاهري-2
یوسف بت شکن-3
ابوالفضل فتاحی-9

عرفان شمس-1
مهدي اخگر-2
امیرعلی حاجیان-3

و 17/7/1400
18/10/1400

پراتیک
8-10ساعت 

خانم پیرهادي

اقدام یافته لیست اسامی دختران  پسران فقط پراتیک مامایی6و 1توجه : گروه 



15

مامایی 8و 7شب دانشجویان ترم شیفت برنامه  و اسامی 

اسامی و تاریخ و بیمارستاناسامی و تاریخ و بیمارستاناسامی و تاریخ و بیمارستان گروه 
شقایق عاشوري/ساناز نوروزي1

بهشتی30/9/1400و 27/9

زهرا ظفربخش/ مهسا مطري 

بهشتی1/10/1400و 28/9

لیال جهانی/ زهرا جمشیدیان 

بهشتی2/10/1400و 29/9

نسیم رهبري/فاطمه موسوي2

بهشتی7/10/1400و 4/10

مائده رنجکش / الهام یاري

بهشتی8/10/1400و 5/10

زهرا فرقانی/ فاطمه قریدار

بعشاي9/10/1400و 6/10

مائده اکبري/ نگار حافظی3

بهشتی14/10/1400و 11/10

زهرا محمدطاهري/ مریم احمدي

بهشتی15/10/1400و 12/10

سیما صفري/ زهرا قاسمی

بهشتی16/10/1400و 13/10

زهرا موحدیان / زینب شریفی4

بهشتی6/7/1400و 3/7

مهدیه میرحاجی/ ریحانه غفاري

بهشتی7/7/1400و 4/7

عارفه وکیلی/ زهرا کثیري

بهشتی8/7/1400و 5/7

فاطمه جمشیدي/ الهام مهدیان5

20/7/1400و 17/7

فاطمه زهرا جوانی/ ریحانه سعیدي تبار

بهشتی21/7/1400و 18/7

زهرا کرامتی نژاد/ نرگس یزدان پناه

بهشتی22/7/1400و 19/7

فرزانه خازنی پور/ فائزه حسینی6

بهشتی13/7/1400و 10/7

فاطمه اسکندري/ فاطمه عباسی

بهشتی14/7/1400و 11/7

فائزه ثابت ایمانی/ شیوا علیزاده

بهشتی15/7/1400و 12/7

فائزه خسروي/سارا کلباسی/7

عاطفه نیکبخت

بهشتی18/8/1400و 15/8

کیمیا حسین پور/ هانیه اکبري

بهشتی19/8/1400و 16/8

نگین کریمی/ عارفه وکیلی

بهشتی20/8/1400و 17/8

فاطمه جمشیدي/ کلثوم عبدالهی8

25/8/1400و 22/8

رحمتیآرزو حسنوند/ شیرین 

26/8/1400و 23/8

عاطفه اسدي/ فرزانه شمعلی

27/8/1400و 24/8


