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اصول و فنون پرستاري مامايي

A
هًَس حيذري

B
راضيِ ارجوٌذ

C
هِ سيوا فٌايي

D
فاطوِ سلطاًي

E
فاطوِ عليسادُ

F
فاطوِ فرٍغي

فائسُ سادات حسيٌي

فاطوِ ساالري دُ ضيخ

فاطوِ ساالري پَر

فاطوِ ضادهاى

فائسُ كريوي

فاطوِ هحوذي

ضيوا اسذي

زّرا خَاجَيي

فاطوِ خَاجِ سليوي

زّرُ صالحي

كيويا زادسر

زّرُ ًصرتآتادي

فائسُ اسالهي

پرستَ رضيذي

زّرُ ساهرُ

زّرُ علَياى

سعيذُ قاسوي

سارا ًصيري

سعيذُ ايسدي

اطْرُ حجتيًيا

ًيلَفر آريافر

فائسُ سليواًي هحوذي

هْال رضيذي

ًعوت اهللزادُ

هعظوِ حسيٌعليپَر

زّرا گٌجَيي
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كارآموزي بارداري زايمان ( – )1نوزادان – نشانه شناسي و معاينات فيسيكي
A

B

C

D

E

F

G

حثيثِ ساالري()3

فاطوِ صفَي()3

زيٌة عَضپَر()3

هصدُ سعيذي ()3

فريثا فيرٍزي ()3

صذيقِ هَهٌيًسة()3

سواًِ ضاّثذاغي()3

الِْ رحواًي()3

هطْرُ فارياتي()3

فاطوِ زيٌليپَر()3

ضيوا تسهِ()3

هْذيِ گراهي ()3

هْسا هحسٌي ()3

ّاًيِ تازهاًذُ ()3

هْال آهيغي()3

هرين جعفري()3

هليكا دّقاى(ب،ى)

هيٌا هعافي()3

صذيقِ هارزي()3

زّرا عثاسي ()3

زّرُ ايسدي ()3

فاطوِ گرٍئي()3

حذيث طاّري()3

آزادُ تواًي ()3

فائسُ صالح زادُ()3

سيوا هحوَدي ()3

زّرا خالصي(ى،م)

ًذا اتَحيذري()3

فرزاًِ عطايري()3

فاطوِ هْرآزهاي(ب)

فاطوِ سيذكاظوي(ى)

فائسُ اسالهي (ى،م)

فاطوِ عسيسي()3

اطْرُ ساالري(ى -م)

ًَضييفارياتي(ب-ى)

ّاًيِ يادگاري()3

فاطوِهْرآزهاي(ى)

فاطوِ فالحي(ى)

ضثٌن تَكلي (ى)

سحر رفيعي()3

هٌْاز علي تَكلي(ى)

صذري صوذي(ى)

هحذثِ عظيوي(ى)

الويرا اتراّيوي(ى،م)

هحذثِ تذٍئي(م)

ريحاًِ رحيويًيا(ب)

فاطوِهْرآزهاي(م)

زّرا هْذٍي()3

هيٌا ضْذادي(م)

ساًاز اكثريزادُ(ب)

زّرا خَاجَئي(م)

فاطوِهحوَدآتادي( )3زّرا گٌجَيي(م)

هليكا دّقاى(م)

الويرا اتراّيوي(ب)

هحذثِضكراللْيپَر(ى،م) فاطوٍِاعظيزادُ()3
فاطوِ ساالريپَر()3

زّرا خالصي(ب)

ًازًيي كرينزادُ()3

هرين اسكٌذري(ى،م) هْال رضيذي(ب،م)

هحذثِ تذٍئي(ب)
زّرا گٌجَيي(ب)
* « ب» بارداری زایمان 1
* «ن » نوزادان
* « م » معاینات فیسیکی و نشانه شناسی

فائسُ اسالهي(ب)

هرين اسكٌذري(ب)

هحذثِضكراللْيپَر(ب) ساجذُ افضلي(ب،م)
سواًِ ضيخعليزادُ(ى)
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اسامي دانشجويان بارداري  ( 3زايمان طبيعي و غيرطبيعي)  -بيماري هاي داخلي و جراحي – بهداشت مادر و كودك – پسشكي قانوني
F
هْسا هذديزادُ()4

G
پرٍاًِ ضْثا()4

A
الْام ارشًگ()4

B
رضَاًِ پَرفالحي()4

C
راضيِ كاظويِ ()4

D
زّرُ داًطي()4

E
ضيَا پاكرٍاًاى()4

فتحيِ هقيوي()4

سثا تيذضكي()4

ًسين خليفِ()4

زيٌة رٍحاًي()4

پريسا ديلوي(ز-ب-ج) هطْرُحاجاتراّيوي( )4ساًاز قلٌذري()4

H
هرين هعارالْي()4
هرين اهيري()4

ّاًيِ ايراًوٌص()4

ضوسي تيذٍخت()4

زّرا خَاجَئي()4

سواًِ سلٌذري()4

زيٌة صادقي()4

ًسين زارع (ب)

فاطوِ چراغي ()4

فائسُ ًعوتي()4

تيتا ترّاًي ()4

هيٌا تلَردي(د)

زّرُ دائيزادُ()4

آيذا رستوي(ز-ب-د)

فاطوِ هرادي(ز-د)

فاطوِ فالحي(ب)

هرضيِ سعيذي(ز)

زّراكرينقاسوي()4

تْارُ تْراهپَر()4

هٌْاز عليتَكلي(ب)

هْسا ضاّرخي()4

ريحاًِ اهيري(ب-د)

ًسين زارع (د)

سيوا تيرهي(ز-ب)

ًسريي هسلوي(د)

هٌا كريوي()4

ضعلِ رضاپَر(ز)

هحذثِ عظيوي(د)

فاطوًِجنالذيٌي( )4فاطوِ حقجَ(د)

فاطوِ حقجَ(ب)

ضثٌن تَكلي(ز)

زيٌة هَاليي(ب)

زّرا دريٌي()4

هْذيِ رحواًي

سويرا صادقي

ّاًيِ جثالثارزي

هرضيِ ضوسالذيٌي

حويذُ عليتيگي

ًَضيي فارياتي

هٌَْشپَرهعصَهي

ّيال ًصرتآتادي

(ز -ج-د)

(ز-ب-ج)

(ز-ب-د)

( ج)

(ز-ب-د)

(ز-ج)

(ز -ج – د)

(ز-ب-د)

هرين ًَرالذيٌي

آًاّيتا پَرسٌجري

فائسُ هرادي(ج)

هرضيِ ضوسالذيٌي

فائسُ هرادي

سواًِ ضيخعليزادُ

(ب-د)

(ز-ج-د)

( د-ب)

(ب -د)

(ز-ب-ج)

فاطوِ سيذكاظوي(ز)

هرين زارع زادُ(ب – د) قذسيِ عسكرپَر(ز)

صذري صوذي(ز-ب) اسواء عثذليًصاد

هيٌا تلَردي(ز-ب -ج) هرضيِضوسالذيٌي(ز) (ب،ج،د)

پريسا ديلوي(د)

هيٌا هحوَدي(ج)

اسواء عثذليًصاد (ز)

ريحاًِ رحيويًيا(ز)

زيٌة هَاليي(د)

حويذُ پيرهرادي(ز)

قذسيِ عسكرپَر(د)

ساًاز اكثريزادُ(ج)
هحثَتِ تٌياسذ(ج)
* (ز) زایمان طبیعی و غیرطبیعی()3
* (ب) بهداشت مادر و كودك
* (پ) پسشکی قانونی
* (د) داخلی جراحی
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در عرصه بارداري -در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعي  -در عرصه بهداشت -در عرصه مديريت

A
زيٌة عرب()4

B
فائسُ دلفاردي()4

C
ًسريي ًقذي()4

D
زّرا اتراّيوي پَر()4

E
فاطوِ هحوَدآقايي()4

F
هرين فرحثخص()4

فْيوِ عارفي()4

سواًِ هسلوي()4

فاطوِ هٌصَري()4

سكيٌِ ضْذٍستي()4

زيٌة عسگرپَر()4

هْال اهيري()4

ساًاز هحوذي ًصاد()4

سپيذُ آرياى پَر()4

هرين هسلويٌي()4

آرر قاًعي()4

زّرا زارعي()4

فاطوِ حيذرآتادي()4

ّاًيِ درٍيطي

فرزاًِ خازًي()4

راضيِ دادتر()4

هْذيِ هْذيسادُ()4

راضيِ اخالصي()4

عارفِ زعينتاضي()4

زّرا صياديسادُ()4

سْيال هَاليي()4

حثيثِ جثالثارزي()4

هعصَهِ ضْسَاري()4

زّرا قائن آتادي()4

سحر رجة زادُ()4

* (ز) زایمان طبیعی و غیرطبیعی در عرصه
* (ب)بارداری در عرصه
* (د) مدیریت در عرصه
* (م)بهداشت مادر و كودك در عرصه
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در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعي -9در عرصه بيماريهاي زنان -در عرصه راديولوشي -در عرصه نوزادان
A
صذيقِ تلَچتاهري()4

سپيذُ افراز
ًذا تيكراى

() 4

()4

الويرا عليخاًي()4

االِّ رًجثر

()4

B
ًجوِ هٌْي
الْام

رئيسي()4

ًجوِضيرٍاًي()4

الًِْصرالْي()4

قرتاًي()4

زّراكريويافطار( )4فاطوِ آرام
هْذيزادُ()4

هحذثِجوطيذي()4

* بیماری زنان در عرصه
* رادیولوشی در عرصه

هحثَتِ

()4

فاطوِرضايي()4

E

ًاظوي()4

زّرُهَسَي( )4اسواء رفيعي

سويراسٌجري()4

* زایمان طبیعی و غیرطبیعی در عرصه

* نوزادان در عرصه

رٍيا ضيذي()4

زّرا

هعظوِپَرعليورداى( )4هرين
هكرهِ جعفرزادُ(ز)

C
() 4

D

() 4

سحرحستيسعذي()4

حذيثِ

هيترا

هرين

G

پَرچٌگيس()4

افساًِ غضٌفري()4

هاًذاًا اهيٌيزادُ

ّاًيًِصادضاّثذاغي()4

هصگاى ساالري()4

سويِحسٌيسعذي( )4هْذيِ
اتَحيذري()4

ياراحوذي()4

F

ضيوا

اهام تخص()4

سلطاًي()4

() 4

اغظن زارع

هصدُ هَاليي

الِْ ضعثاًيپَر()4

هصدُاسالمكيص(ز،ب،ى) هصدُ اسالمكيص(ر)

هكرهِ جعفرزادُ(ب)

هكرهِ جعفرزادُ(ى،ر)

I

زّراهحيالذيٌي()4

راضيِ

زّراكريويًصاد()4

ًفيسِ عليتيگي()4

سارا علَهي

هطْرُاضرفزادُ()4

ّاًيِ حسيزادُ()4

زكيِپَرهحوذي(ّ )4اًيِ آهيغي

هرينتٌياسذيپَر( )4هْال
() 4

H

J

()4

ركايي()4

الِْ ستَدًُيا

فَزيِپَرجعفري(ّ )4اًيِ
فاطوِ

اردالى()4

() 4

درٍيطي()4

راًٍذ()4
() 4

سواًِديٌاري

() 4

زّرااتراّينحسيٌي()4
()4

هرين هيرزادُ()4

هْطيذهحوذيزادُ()4

هْذيِ خذاداى()4

هليحِ يادگاري()4

ّذيِهحوَدي(ز،ب،ر) حثيثِجثالثارزي(ز)

ضيريي قادري()4

