
 بسمه تعالی

 4ن کارشناسی ناپیوسته مامایی ترم برنامه تکمیل آمار دانشجویا

 

 ناپیوسته 4ترم 

 

 10/5/28لغایت  5/5/28 3/5/28لغایت  92/4/28

 

 11/5/28لغایت  19/5/28

 

 

 94/5/28لغایت   12/5/28
 

 

 گروه اول و دوم

 بلوک صبح: خانم نیرومند

 

 های زوج: )شنبه، و چهارشنبه( خانم قریشی  N بلوک عصر:خانم نیرومند

 دوشنبه: خانم عباسی

 

 گروه اول

N )های فرد)یکشنبه، سه شنبه 

 خانم عباسی

 

 گروه اول

 سه روز دوم  سه روز اول  سه روز دوم  سه روز اول

 

 گروه دوم گروه اول

 

 گروه اول گروه دوم

 بلوک عصر: خانم بیات گروه اول و دوم

 

 :سه شنبه( کشنبه،ی)های فرد N خانم بیات بلوک صبح:

 خانم بیات

 گروه دوم

N  خانم یوسفلو)شنبه،دوشنبه و چهارشنبه(های زوج : 

 گروه دوم

 سه روز دوم سه روز اول سه روز دوم سه روز اول

 گروه دوم گروه اول گروه اول گروه دوم

های زوج: )شنبه،دوشنبه و چهارشنبه(   N گروه سوم و چهارم

 خانم یوسفلو

 گروه سوم

N )های فرد)یکشنبه، سه شنبه 

 خانم یوسفلو

 گروه سوم

 بلوک عصر: خانم فیاضی بلوک صبح: خانم فیاضی

 

 سه روز اول

 

 سه روز دوم 

 

 سه روز دوم  سه روز اول

 

 گروه سوم گروه چهارم گروه چهارم گروه سوم

 

 گروه سوم و چهارم

N :)های فرد)یکشنبه، سه شنبه 

 خانم قریشی

 گروه چهارم

N   :های زوج 

 شنبه : خانم قریشی

 دوشنبه و چهارشنبه:خانم عسگرلو

 گروه چهارم

 بلوک صبح: خانم عسگرلو بلوک عصر: خانم عسگرلو

 

 سه روز اول

 

 سه روز دوم 

 

 

 سه روز اول

 سه روز دوم  

 

 گروه چهارم گروه سوم گروه سوم گروه چهارم



 اسامی دانشجویان
 گروه  اسامی دانشجویان

 ) گروه اول( 

 

 مریم قرابیگلی

 سیده مهری موسوی

 اعظم بیات

 طیبه کرمی

 )گروه دوم( 

 

 لیال کردی 

 فریبا مرادی

 نسرین پیش بین

 رحیمه حسین خانی

 امیریزهرا 

 گروه سوم(

 

 یانگوت معصومه

 یسهند میمر

 یوال معصومه

 یدریح فاطمه

 لیال آذرکمان

 رباب حنیفه لو  )گروه چهارم( 

 فریبا جعفریان

 الهام خطیبی

 ربابه ستاری

 مریم ملکی

 

 

 

 

 قوانین:

 .دانشجویان به هیچ وجه اجازه غیبت و جابجایی را ندارند 

  قیدار داده می شود.پس از اتمام دوره و به صالحیت رسیدن که توسط مربی مربوطه تعیین میشود اجازه حضور در 

  :1:30-12:30شیفت شب:        12:30-13:30شیفت عصر:               13:30-1:30ساعات حضور در بلوک زایمان : شیفت صبح 


