
 رحمانیسرکار خانم دکتر  1044-1041نیمسال اول برنامه هفتگی 

 ساعت

 روز     

14-8 11-14 0-1 6-0 8-6 

 فیزیولوژی در مامایی  شنبه

 ارشد مامایی - 1

 3باروری و زایمان  

 کارشناسی 5

 مامایی

 

 

 زبان تخصصی یکشنبه

 ماماییکارشناسی  3

 بیماریهای زنان و نازایی

 ارشد مامایی 3

  

تاریخ اخالق و 

مقررات در مامایی 

کارشناسی  5

 مامایی

بارداری و زایمان و پدیده های 

 2نوین

 ارشد مامایی 3

 سمینار در تحقیق دوشنبه

 ارشد بهداشت باروری 2

ارشد +  1روش تحقیق 

باردای و زایمان و پدیده های 

 1نوین 

بهداشت باروری 

بهداشت  2

 عمومی ناپیوسته

  

 

    1 باروریبهداشت   سه شنبه

    کارآموزی کارآموزی چهارشنبه

      پنجشنبه

 

 



 سرکار خانم دکتر عسکری 1044-1041نیمسال اول برنامه هفتگی 

 ساعت

 روز     

14-8 11-14 0-1 6-0 8-6 

 3باردازی و زایمان      شنبه

 مامایی کارشناسی5

تئوری ها و مدلها+روش      یکشنبه

 تحقیق ا ارشد مامایی

 سمینار در تحقیق  دوشنبه

 ارشد مامایی 2

 اتباع

جامعه شناسی و  

 آسیب

 ارشد اتباع 2 

اپیدمیولوژی خانواده و 

 جامعه

 ارشد دو گروه 3 

 2باروری و زایمان و...... سه شنبه

 ارشد مامایی 3

 2بهداشت و باروری 

 کودکمادر و

 ارشد بهداشت 3 

 باروری

فزیوپاتولوژی  

 1داخلی 

 مامایی3

بیماریهای زنان و 

ناباروری حقوق و پزشکی 

 قانونی

 مامایی 5 

  چهارشنبه

 

    

      پنجشنبه

 



 سرکار خانم دکتر یعقوبی 1044-1041نیمسال اول برنامه هفتگی 

 ساعت

 روز     

14-8 11-14 0-1 6-0 8-6 

 شانه شناسی + نوزادانن شنبه

 مامایی 3

 اصول و فنون مامایی   

 مامایی 1

     یکشنبه

 

 

 شانه شناسینکارآموزی  دوشنبه

 مامایی 3

 کارآموزی نشانه شناسی

 مامایی 3

اصول و فنون  

   عملی –مامایی 

 مامایی  1

  اصول و فنون مامایی عملی 

 مامایی 1

شانه شناسینکارآموزی  سه شنبه  

مامایی 3  

 کارآموزی نشانه شناسی

 مامایی 3

   

 شناسیشانه نکارآموزی  چهارشنبه

 مامایی 3

 

 مشاوره و راهنمایی

 ارشد مامایی اتباع 2

   

      پنجشنبه

 

 



 سرکار خانم دکتر بحری 1400-1401 اولبرنامه هفتگی نیمسال 

 ساعت

 روز     

14-8 12-10 0-1 6-0 8-6 

زبان تخصصی  شنبه

 روش تحقیق+

 ارشد 1 

بارداری وزایمان وپدیدهای 

 1نوین

 ا ارشد 

   

 2بارداری و زایمان      یکشنبه

 ارشد مامایی 3

سمینار در تحقیق  دوشنبه

 ارشد اتباع 2

    

 2بهداشت و باروری  سه شنبه

مادر و کودک 

 ارشد 3

بیماریهای زنان و ناباروری 

اصول روانپزشکی 

  کارشناسی5

 1 زایمان  بارداری

 مامایی کارشناسی3

  

    چهارشنبه

 
  

      پنجشنبه

 

 


