
برنامه هفتگی (آموزش ترکیبی) نیمسال دوم ٤٠١-١٤٠٠ دانشجویان رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

hashemi

              برنامه کالسی دانشجویان مامایی ورودی ٤٠٠ - ترم ۲
١۷-١٥ ١٣-١٥ ١٠-١٢ ٨-١٠ روزها

زبان عمومی 
خانم براری

میکروب شناسی نظری آقای  دکتر 
پورنجف 

دکتر یحیی پور

میکروب شناسی عملی
خانم دکتر پور نجف  شنبه

ژنتیک  آقای دکتر دارایی فیزیولوژی ٢ خانم دکتر پور عبدالحسین 
آقای دکتر خالق زاده  ایمنی شناسی آقای  دکتر شهبازی یکشنبه

گارگاه مهارتهای زندگی (٣ جلسه ) ٨ 
هفته دوم آسیب شناسی خانم دکتر فائزه ذبیحی فارماکولوژی خانم  دکتر رحیمی دوشنبه

کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی سه شنبه
کارآموزی کارآموزی تشریح ٢دکتر فارسی۹-١٢ چهارشنبه

مکان : کالس شماره ١۲ 
              برنامه کالسی دانشجویان مامایی ورودی ۹۹ - ترم ٤

١۷-١٥ ١٣-١٥ ١٠-١٢ ٨-١٠ روزها
بهداشت ٣

خانم دکتر امیدوار
تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

آقای دکتر باقری زاد
اصول مدیریت خانم  دکتر فرهادی 

٠/٥واحد
خانم دکتر آقاجانی ١/٥ واحد

شنبه

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی ٢خانم 
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای خانم دکتر نصیری ٤ جلسه

داخلی ٢ 
آقای دکتر رمضانی  بارداری و زایمان ٢ خانم دکتر نصیری ٦ 

جلسه

بارداری و زایمان ٢
خانم دکتر آقاجانی ٨ هفته دوم

بارداری و زایمان خانم دکتر بهمنش
٠/٢٥ واحد (٢ جلسه)

یکشنبه

زبان تخصصی ٢خانم براری بیماریهای کودکان خانم دکتر اروجی آمار حیاتی آقای دکتر حاجیان دوشنبه

اصول تغذیه مادرو کودک آقای دکتر 
قدیمی سه شنبه

اصول روانپزشکی خانم دکتر رمضانی کارآموزی کارآموزی چهارشنبه
مکان : کالس شماره ١۳ 

              برنامه کالسی دانشجویان مامایی ورودی ۹۸ – ترم۶
١۷-١٥ ١٣-١٥ ١٠-١٢ ٨-١٠ روزها

اختالالت جنسی
خانم دکتر بهمنش ٨ جلسه اول

قانون اساسی
آقای حسن بلباسی

زایمان فیزیولوژیک خانم  دکتر نصیری      
دکتر ادیب 

زایمان فیزیولوژیک خانم دکتر نصیری            
دکتر باکویی دکتر ادیب        

بهداشت ٥ خانم دکتر محسن زاده هفته 
۹و١٠

خانم دکتر فرهادی ٠/۷٥ واحد از هفته ١١ 
به بعد 

شنبه

رادیولوژی آقای دکتر ابراهیم 
نژاد گرجی

بارداری و زایمان ٤ 
خانم دکتر آقاجانی ٨ هفته اول کاراموزی کارآموزی یکشنبه

تاریخ اخالق و قوانین و حقوق 
دکتر ادیب 

اندیشه اسالمی ٢ 
آقای دکتر مالیی

حقوق پزشکی قانونی خانم دکتر ادیب           
( ٠/٥واحد) خانم دکتر باکویی( ٠/٥واحد)

کارآموزی دوشنبه

کارآموزی کارآموزی ادبیات فارسی١١-٨ آقای محمد زاده سه شنبه
کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی چهارشنبه

مکان : کالس شماره ١۵ 


