
     4951-59 دوم پرستاري و مامايي ( نيمسالگروه ترم اول )

 51ورودي  مامايي 

 کارآموزی 

 )اصول و فنون مامایی(

 

 شنبه 

   کارآموزی

  )اصول و فنون مامایی( 

 

 شنبهیک
 

  کارآموزی

 )اصول و فنون مامایی( 

 

 شنبهدو

 

 
 ایمنی شناسی داروشناسی  ژنتیک 

 (2فیزیولوژی )

 
 

 سه شنبه

03/51-54 50- 03/55  51/55 – 41/9  03/9 -8 

 تحلیل صدر اسالم تاریخ  
روانشناسی عمومی )روان شناسی 

 خانواده ( 

اصول و خدمات بهداشتی 

 (5جامعه )بهداشت 
 (2تشریح )

 

 هچهارشنب

 51/51- 41/51  03/51-54  51/52 – 41/53 03/53 – 8  

 اصول تغذیه مادر و کودک     

 پنج شنبه
   30/9-8  



 59ورودي     4951-59 دومپرستاري و مامايي ( نيمسال گروه ) چهارم ترم 
 

 

 

 مامایی

 کارآموزی 

 بارداری و زایمان، نوزادان، نشانه شناسی()

 

 شنبه

 کارآموزی 

 بارداری و زایمان، نوزادان، نشانه شناسی()

 

 یکشنبه

 کارآموزی 

 بارداری و زایمان، نوزادان، نشانه شناسی()

 

 دوشنبه

 

 تالت عملکرد جنیی ختالا ( 0تباطات، آموزش بهداشت )ار
روانپزشکی در اصول 

 مامایی 

بیماری های 

 ودکان ک
  (2فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی )

 سه شنبه
03/51-41/51  51-54  03/52-41/55  51/55-41/9 03/9-8 

 

  فارسی  آمار حیاتی  ( 2بارداری و زایمان ) زبان خارجه 

 8-03/53  41/53-51/52  54-03/51  41/51-51/58 چهارشنبه

  
 پنج شنبه

 



  59دي ورو    4951-59 دومپرستاري و مامايي ( نيمسال  گروه)ششمترم 

 

 مامايي 

 کارآموزی 

 زایمان طبیعی، بیماریهای داخلی و جراحی، بهداشت مادر و کودک، بیماریهای زنان

 

 شنبه
 

 کارآموزی 

 زایمان طبیعی، بیماریهای داخلی و جراحی، بهداشت مادر و کودک، بیماریهای زنان

 

 

 یکشنبه
 

 کارآموزی 

 زایمان طبیعی، بیماریهای داخلی و جراحی، بهداشت مادر و کودک، بیماریهای زنان

 

 دوشنبه
 

 

 

اصول مدیریت و 

 کاربرد آن در مامایی

فیزیوپاتولوژی و بیماری های 

 (0داخلی )
 (4بارداری و زایمان )

مدیریت و ارتقای کیفیت در بهداشت 

 (1مادر)

 

 

 سه شنبه
 50-41/55  03/55-53 41/9-9 41/8-8 

 
  و بیماری های جراحی یزیوپاتولوژی ف زبان انگلییی تخصصی  سونولوژی در مامایی  رادیولوژی و دانش خانواده

 چهارشنبه
03/51-41/54 51/52-03/55  51/55-41/9  03/9-8  

 پنج شنبه تغذیه در بیماری های مادر و کودک  تغذیه قبل، حین و بعد از بارداری  



 59ورودي     4951-59 پرستاري و مامايي ( نيمسال دوم گروه) ششمترم 

 

 
 

 

 

 54ورودي     4951-59 دومپرستاري و مامايي ( نيمسال  گروه)هشتمترم 

 مامايي

 گروه بيمارستان 9زايمان -کارآموزي بارداري

 گروه بيمارستان 1زايمان -کارآموزي بارداري

 گروه بيمارستان کارآموزي نوزادان

 گروه بيمارستان کارآموزي بيماري هاي زنان

 گروه بيمارستان کارآموزي راديولوژي و سونوگرافي
 

 54ورودي     4951-59 دوم )دانشكده پرستاري و مامايي ( نيمسال هشتمترم 

 مامايي

 گروه بيمارستان 4زايمان -کارآموزي بارداري

 گروه بيمارستان 9زايمان -کارآموزي بارداري

 گروه بيمارستان کارآموزي بهداشت مادر و کودک

03/55-41/53  03/53-9  



 گروه بيمارستان کارآموزي در عرصه مديريت

 گروه بيمارستان جراحي-کارآموزي بيماري هاي داخلي

 مامايي

 کارآموزی 

 زایمان طبیعی، بیماریهای داخلی و جراحی، بهداشت مادر و کودک، بیماریهای زنان

 

 شنبه

 کارآموزی 

 زایمان طبیعی، بیماریهای داخلی و جراحی، بهداشت مادر و کودک، بیماریهای زنان

 

 یکشنبه

 کارآموزی 

 زایمان طبیعی، بیماریهای داخلی و جراحی، بهداشت مادر و کودک، بیماریهای زنان

 

 دوشنبه

 

   
اصول مدیریت و 

 کاربرد آن در مامایی 
 (1مدیریت و ارتقای کیفیت در بهداشت مادر )

 ( 4بارداری و زایمان )

 
 

 سه شنبه
   03/55-53 41/9-9 41/8-8 

 

فیزیوپاتولوژی و بیاریهای 

 جراحی

رادیولوژی و 

 سونولوژی در مامایی
 زبان انگلییی تخصصی (0فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی )

 

 چهارشنبه

03/51-54 50-51/52 51/55-41/9 03/9-8 

 پنج شنبه (2اندیشه اسالمی ) تغذیه در بیماریهای کودک تغذیه قبل، حین و بعد از بارداری  



 

 

41/54-54  03/52- 41/55  03/9-8  


