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دانشکده پرستاری و 

  مامایی

 

 مشخصات فردی دانشجوی ماماییبرگه 

 

 کد مدرک و شماره بازنگری

      

 نام و نام خانوادگی:-1                

 نام پدر:-2                

 شماره دانشجویی:-3                 

 رشته تحصیلی:-4                 

 نیمسال:ورودی -5                  

 سهمیه قبولی:-6                  

 وضعیت اشتغال:-7                   

 درحال حاضر وضعیت سکونت دانشجو چگونه است) تنها درخانواده، در خوابگاه . . . .(:-8                 

 یا خوابگاه: –نشانی و تلفن محل سکونت  -9                 

 

 بستگان جهت تماس در مواقع ضروری: ی و تلفن یکی ازنشان-10                  

 نام و نام خانوادگی ایشان:                                                    نسبت:                           

   وضعیت  چه عواملی ممکن است بر روند تحصیلی وی تاثیر بگذارد؟ )انگیزه و عالقه به رشته، -11                   

 ادگی، جسمی و عاطفی و روانی. . .خانو                
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 ترم سوم ترم دوم ترم اول

 2تشریح  2 1تشریح 
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها  3

 (2)بهداشت 

2 

 2 جنین شناسی 2 2فیزیولوژی 3 1فیزیولوژی 

اصول و فنون پرستاری و  

 مامایی
 1داروشناسی  1+1

2 
 بارداری طبیعی -1بارداری و زایمان 

2 

 3 1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 3 زبان خارجه  2 سلول و بافت 

 2 نوزادان 2 ژنتیک 2 بیوشیمی

 2 زبان پیش دانشگاهی
کارآموزی اصول و فنون پرستاری و 

 مامایی

1 
 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

1 

 1 کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی 1 آسیب شناسی 2 اخالق اسالمی 

 1 (2داروشناسی ) 2 شناسی نظری میکروب  2 تاریخ،فرهنگ اسالم  

اصول خدمات بهداشت  

 1جامعه 
 میکروب شناسی عملی 2

روانشناسی عمومی، روانشناسی زن و  1

 خانواده

2 

 انگل شناسی
1 
 

 1تربیت بدنی 
1 

 کارآموزی بارداری طبیعی
1 

 1 2تربیت بدنی  2 ایمنی شناسی  

 2 1اندیشه اسالمی     

  معدل 
جمع 

 واحد
 معدل 20

 
 جمع واحد

  جمع واحد  معدل 20

 تعداد واحدهای قبول نشده تعداد واحدهای قبول نشده تعداد واحدهای قبول نشده

      

      

 تعداد واحدهای حذف شده  تعداد واحدهای حذف شده  تعداد واحدهای حذف شده 

      

      

 تعداد های اضافه شده واحد تعداد واحد های اضافه شده تعداد واحد های اضافه شده

      

      

  مشروط   مشروط   مشروط 

دلیل مشروطی در 

درس و خدمات 

 ارائه شده 

 

 

 

دلیل مشروطی 

در درس و 

 خدمات ارائه شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلیل مشروطی در درس 

 و خدمات ارائه شده 
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 ترم ششم ترم پنجم ترم چهارم

 1 بیحسی و بیهوشی و احیا در مامایی
بارداری و زایمان  -3بارداری و زایمان 

 غیر طبیعی

2 
 ادبیات فارسی

3 

 (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی) 2 (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی)
رادیولوژی، سونولوژی و الکترولوژی در  2

 مامایی و زنان 

1 

 1 اختالل عملکرد جنسی  2 فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی 2 اصول تغذیه مادر و کودک

 2 آشنایی با قانون اساسی 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه 1 کارآموزی نوزادان  

 بیماریهای زنان و ناباروری 1 اصول روانپزشکی
کارآموزی بهداشت باروری، مادر و کودک  3

 و تنظیم خانواده  

2 

 2 زایمان طبیعی و غیر طبیعیکارآموزی  2 کارآموزی زایمان طبیعی 2 زبان انگلیسی تخصصی  

 2 کارآموزی بیماریهای زنان  1 کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی 2 بیماریهای کودکان

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در 

 (3بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت 
 کارآموزی بیماریهای کودکان 1

1 
 (2اندیشه اسالمی )

2 

زایمان طبیعی، ایمن و  -2بارداری و زایمان 

 فیزیولوژیک و ...
2 

بهداشت مادر و کودک و باروری 

 (4)بهداشت 

مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت مادر  2

 (5و کودک و باروری)بهداشت

1 

 دانش خانواده  2 آمارحیاتی
بیماریهای داخلی و  -4بارداری و زایمان  2

 جراحی در بارداری

1 

 1 پزشکی قانونیکارآموزی    2 تاریخ اسالم

 1 تاریخ اخالق و قوانین و حقوق   2 اصول مدیریت و کاربرد در مامایی

 1 حقوق پزشکی و قانونی در مامایی    

 2 آشنایی با مکاتب مشهور طب مکمل    

 معدل 20 جمع واحد  معدل 
 

 جمع واحد
جمع   معدل 19

 واحد

22 

 تعداد واحدهای قبول نشده تعداد واحدهای قبول نشده تعداد واحدهای قبول نشده

      

      

 تعداد واحدهای حذف شده  تعداد واحدهای حذف شده  تعداد واحدهای حذف شده 

      

      

 تعداد واحد های اضافه شده تعداد واحد های اضافه شده تعداد واحد های اضافه شده

      

      

  مشروط   مشروط   مشروط 

در درس و دلیل مشروطی 

 هخدمات ارائه شد

 

 

دلیل مشروطی در 

درس و خدمات 

 ارائه شده 

 

 

دلیل مشروطی در درس 

 و خدمات ارائه شده 

 

 

 

 ......................................................................................................................................................................توضیحات 

ول شده و می تواند وارد کارورزی در عرصه دانشجو خانم /آقای ....................................................کلیه دروس فوق را قب

 شود.

 تاریخ و نام ، امضای استاد مشاور                                                                                                                         
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 (2) عرصه  ترم هشتم (1) عرصه  ترم هفتم

عرصه بهداشت مادر و کودک و تنظیم کارآموزی در 

 3 کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی 2 خانواده

 5/2 (1کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی)
کارآموزی در عرصه رادیولوژی، سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و 

 1 زنان

 1 کارآموزی در عرصه بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری  2 کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان 
کارآموزی در عرصه نوزادان نیازمند به مراقبتهای 

 5/2 2کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی  1 ویژه

   1 کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی

 5/7 جمع واحد  معدل 5/8 جمع واحد  معدل

 تعداد واحدهای قبول نشده تعداد قبول نشدهواحدهای 

    

    

 تعداد واحدهای حذف شده  تعداد واحدهای حذف شده 

    

    

 تعداد واحد های اضافه شده تعداد واحد های اضافه شده

    

    

  مشروط   مشروط 

 

 ..........................................................................توضیحات: ....................................................................................................................

 

 .................................................................................. در تاریخ ............................... از این دانشکده با معدل  .....دانشجو خانم /آقای 

            

 فارغ التحصیل شده اند.

 تاریخ و نام امضای استاد مشاور :

 


