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 مربی/استاد

برنامه  بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد

کارشناسی 

 پرستاری
و 27

و28
29 

و23
و24

25 

و20
و21

22 

و16
و17

18
 

و13
و14

15
 

و9
و10

11
 

8و7و6
 

4و3و2
 

و30
1و31

 

و26
و27

28
 

و23
و24

25
 

و19
و20

21
 

و16
و17

18
 

و12
و13

14
 

و9
و10

11
 

7و6و5
 

4و3و2
 

و29
و30

31
 

و26
و27

28
 

و22
و23

24
 

و19
و20

21
 

و15
و16

17
 

و12
و13

14
 

و23
و24

25
 

و20
و21

22
 

و16
و17

18
 

و13
و14

15
 

و9
و10

11
 

8و7و6
 

4و3و2
 

و29
1و30

 

و25
و26

27
 

و22
و23

24
 

و18
و19

20
 

و15
و16

17
 

 1ترم 

  
  D  D  D  D  C  C  C  C  B  B  B  B  A  A  A  A  

 اصول و فنون
 عملی

 2ترم 

  خانم قرنلی
  D  D  D  D  C  C  C  C  B  B  B  B  A  A  A  A   فنوناصول و 

 گروه( 4)3ترم 

 )ارتوپدی( 1ب   D  D  D  C  C  C  B  B  B  A  A  A            آ عسگری

  C  C  C  D  D  D  A  A  A  B  B  B            فردخ شریفی 
، )سرطان 1ب 

 گوارش(

 فارماکولوژی  B  B  B  A  A  A  D  D  D  C  C  C            خ یوسفی زاده

 بررسی وضعیت  A  A    B  B    C  C    D  D              خ کشاورزیان

 گروه(5)4ترم 

 خ محمودی 
 

   C  C  C  D  D  D  E  E  E    B  B  B  A  A  A 
-)کلیه 2ب 

 ارولوژی(

E ،A ،D  وC د :
 بابایی

Bخ یوسفی زاده : 

 

   B  B  B  C  C  C  D  D  D    A  A  A  E  E  E 
)قلب و  2ب 

 تنفس(

B1 خانم دکتر خرمی 
 خانم فراهانی 

 
   

D

1 
 

D

1 
 

D

1 
 

B

1 
 

B

1 
 

B

1 
 

A

1 
 

A

1 
 

A

1 
   

E

1 
 

E

1 
 

E

1 
 

C

1 
 C1  C1 

جامعه سالمت 
 )شهری(

 خانم صفاری
 

   
D

2 
 

D

2 
 

D

2 
 

B

2 
 

B

2 
 

B

2 
 

A

2 
 

A

2 
 

A

2 
   

E

2 
 

E

2 
 

E

2 
 

C

2 
 C2  

C2 

 

 

 

 

 

 

 

جامعه سالمت 
 )شهری(

خانم نوری خوش 
 قامت

 
   

A

1 
 

A

1 
 

A

1 
 

E

1 
 

E

1 
 

E

1 
 

C

1 
 

C

1 
 

C

1 

 

 

 

 

 

   
D

1 
 

D

1 
 

D

1 
 

B

1 
 B1  B1 

 جامعه سالمت
 )روستایی(

 خانم چهره قانی
 

 

   
A

2 
 

A

2 
 

A

2 
 

E

2 
 

E

2 
 

E

2 
 

C

2 
 

C

2 
 

C

2 

 

 

 

 

 

   
D

2 
 

D

2 
 

D

2 
 

B

2 
 B2  B2 

 جامعه سالمت
 )روستایی(
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 مربی/استاد

 بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد

برنامه کارشناسی 

 پرستاری
و 27

و28
29 

و23
و24

25 

و20
و21

22 

و16
و17

18
 

و13
و14

15
 

و9
و10

11
 

8و7و6
 

4و3و2
 

و30
1و31

 

و26
و27

28
 

و23
و24

25
 

و19
و20

21
 

و16
و17

18
 

و12
و13

14
 

و9
و10

11
 

7و6و5
 

4و3و2
 

و29
و30

31
 

و26
و27

28
 

و22
و23

24
 

و19
و20

21
 

و15
و16

17
 

و12
و13

14
 

و23
و24

25
 

و20
و21

22
 

و16
و17

18
 

و13
و14

15
 

و9
و10

11
 

8و7و6
 

4و3و2
 

و29
1و30

 

و25
و26

27
 

و22
و23

24
 

و18
و19

20
 

و15
و16

17
 

 گروه( 5) 5ترم 

A,B :آقایی د 

C,D,E :آخوندزاده د 

 
   E  E  E  D  D  D  C  C  C    B  B  B  A  A  A 

مشکالت شایع 
(CCU) 

 (ENT –)عفونی 3ب  D  D  D  C  C  C  B  B  B    A  A  A  E  E  E     خ کشاورزیان

 خانم یوسفی زاده
 (B)دکتر پریزاد 

 
   B  B  B  A  A  A  E  E  E    D  D  D  C  C  C  اعصاب غددخون( 3ب( 

 DEخانم زرج 

 A Cخانم موالیی 

 B سوریخانم 

 

   C  C  C  B  B  B  A  A  A    E  E  E  D  D  D مادر و نوزاد 

 Aخانم سوری 

 B Cاقای نجفی 

 D Eخانم موسوی 

 

   A  A  A  E  E  E  D  D  D    C  C  C  B  B  B مادر و نوزاد 

 گروه( 4) 6ترم 

 دکتر طاهری
 دکتر عابدینی

 
         B  B  B  A  A  A    D  D  D  C  C  C پرستاری کودکان 

 Aخانم یزدی 

 Bاقای سبزه 

 Cخانم ماهرویان 

 Dخانم یوسفی 

 

         A  A  A  B  B  B    C  C  C  D  D  D کودکانپرستاری 

  A,Bخانم خلیفی  

 C,Dدکتر گائینی 

 
         C  C  C  D  D  D    A  A  A  B  B  B پرستاری روان 

 پریزاد دکتر
 

         D  D  D  C  C  C    B  B  B  A  A  A پرستاری ویژه 
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 (1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم 

 1401-1402سال تحصیلی دومنیمسال           1401بهمندانشجویان پرستاری ورودی  )پراتیک(          عملی اصول و مهارتهای پرستاری برنامه دانشکده پرستاری و مامایی     
 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 محمدرضا احمدی 

 امیرحسین انصاری چشمه

 علی اورعی 

 دانیال بختیاری 

 محمد خانعلی زاده

 کاوان دارخال

 محمدحسین رستمی 

 سجاد سلگی

 سهیل شاه محمدی 

 رضا والیی نژاد

 نسترن برزیگر الیق 

 نگین سادات برقعی تجلی 

 مبینا رشیدی 

 مریم سلیمانی 

 فاطمه شفیعی

 بیتا صحرایی 

 حمید شریفی

 محمد حسین ضیائی 

 مبین عالی مزرعه شاهی

 حسین فضل نیا 

 انوشا فالح احمدی زاد

 محمد مهدی فلسفی زاده

 امیر حسین محمدپور

 محمد حسین مرشد زاده 

 محمدرضا مسعودی تبار 

 علی یوسف پور

 سانیا عبداللهی 

 هاجر کریم تبار 

 فاطمه محرابیان 

 معصومه یزدان پرست 

 تارا نوری زاده 

 خانم محمودی خانم محمودی خانم محمودی خانم محمودی مربی

 مرکز مهارت های بالینی مرکز مهارت های بالینی مرکز مهارت های بالینی مرکز مهارت های بالینی  محل

24/01/1402الی16/12/1401  11/12/1401الی18/11/1401 تاریخ 21/02/1402الی29/01/1402  18/03/1402الی26/02/1402   

شنبه و چهارشنبهسه  روز  سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه 

30:7-13 ساعت  13-30:7  13-30:7  13-30:7  
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 (2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم

 1401-1402سال تحصیلی دومنیمسال           1401مهردانشجویان پرستاری ورودی       کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری برنامه دانشکده پرستاری و مامایی     
 

 Dگروه Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 علیرضا انصاری

 جاوید بنی جمالی 

 محمد امین شکری

 محمدمهدی اهلل پناه

 امید ترابی 

 محمد امین هوشنگی شایان 

 محمدساالر گل محمدی 

 علی نور محمدی 

 ستاره احمدی 

 مهنا آقایی

 کیمیا بیگی 

 سها خراسانایان

 فائزه دارایی 

 زهرا اکبری 

 دنیا بهرامی 

 مهدی شاه دامادی 

 سینا صالحی 

 متین ضیایی

 محمد محمدی 

 حسین بهشتی 

 محسن حاجی زاده 

 احمد کرمیان 

 عرفان عبدالمحمدی

 مهناز خزائلی پور

 ریحانه تکیه ای 

 حمیده نقیبی 

 فاطمه زندی 

 فاطمه نصیری 

 مریم خسروی 

 زهرا نوراللهی 

 زینب فتحی 

 خانم قرنلی خانم قرنلی خانم قرنلی خانم قرنلی مربی

 بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی محل

24/01/1402الی16/12/1401  11/12/1401الی18/11/1401 تاریخ 21/02/1402الی29/01/1402  18/03/1402الی26/02/1402   

 سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه روز

30:7-13 ساعت  13-30:7  13-30:7  13-30:7  
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 (3دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم

 1401-1402تحصیلیسال  دومنیمسال    1400بهمندانشجویان پرستاری ورودی    روماتولوژی( -ارتوپدی -)آب و الکترولیت  1کارآموزی بزرگساالن سالمندان برنامه   پرستاری و مامایی دانشکده
 

 Dگروه Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 سید محمد علی حسینی

 علی سعادتی 

 علیرضا تهرانی فرد 

 علیرضا رجبی 

 مهدی غفاری 

 ندا میری 

 

 محدثه زمانی 

 نازنین بنی علی 

 مهناز سلیمی 

 خدیجه سادات موسوی 

 فاطمه رمضان 

 فاطمه سطانی 

 مهسا احمدی 

 زینب عینی قربانی

 محمد حسین صالح 

 علیرضا نامدار 

 محمد نوید افتخاری فر

 کسری غالمحسینی

 محمد کاظم علیجان بیگی 

 مهدی بادینلو 

 سید محمد صالح رئیس کرمی 
 

 منصوره زارعی 

 زینب وکیلی 

 معصومه رئیسی 

 فاطمه صادقی 

 فرشته محمدی 

 معصومه باقرپور 

 معصومه پاهنگ 

 آقای عسگری آقای عسگری آقای عسگری آقای عسگری مربی

بهشتیبیمارستان شهید  بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی محل  

4/12/1401الی81/11/1401 تاریخ 25/12/1401الی9/12/1401  31/01/1402الی15/01/1402  21/02/1402الی5/02/1402   

چهارشنبه وسه شنبه  روز چهارشنبه وسه شنبه  سه شنبه و چهارشنبه  چهارشنبه وسه شنبه    

30:7-19سه شنبه  ساعت  

30:7-13چهارشنبه  

30:7-19سه شنبه   

30:7-13چهارشنبه  

30:7-19سه شنبه   

30:7-13چهارشنبه  

30:7-19سه شنبه   

30:7-13چهارشنبه  
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 (3دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم

1140-2140سال تحصیلی  دوم نیمسال    1400 بهمننشجویان پرستاری ورودی  گوارش(     دا -)سرطان   1کارآموزی بزرگساالن سالمندان برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی            

 

 Dگروه Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 سید محمد علی حسینی

 علی سعادتی 

 علیرضا تهرانی فرد 

 علیرضا رجبی 

 مهدی غفاری 

 ندا میری 

 مهدیه سالمی

 محدثه زمانی 

 نازنین بنی علی 

 مهناز سلیمی 

 خدیجه سادات موسوی 

 فاطمه رمضان 

 فاطمه سطانی 

 مهسا احمدی 

عینی قربانیزینب   

 محمد حسین صالح 

 علیرضا نامدار 

 محمد نوید افتخاری فر

 کسری غالمحسینی

 محمد کاظم علیجان بیگی 

 مهدی بادینلو 

 سید محمد صالح رئیس کرمی 

 منصوره زارعی 

 زینب وکیلی 

 معصومه رئیسی 

 فاطمه صادقی 

 فرشته محمدی 

 معصومه باقرپور 

 معصومه پاهنگ 

 

 خانم شریفی فرد خانم شریفی فرد خانم شریفی فرد خانم شریفی فرد مربی

 بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی محل

25/12/1401الی9/12/1401 تاریخ 4/12/1401الی81/11/1401  21/02/1402الی5/02/1402  31/01/1402الی15/01/1402   

چهارشنبه وسه شنبه  روز چهارشنبه وسه شنبه   چهارشنبه وسه شنبه   چهارشنبه وسه شنبه    

30:7-19سه شنبه  ساعت  

30:7-13چهارشنبه  

30:7-19سه شنبه   

30:7-13چهارشنبه  

30:7-19سه شنبه   

30:7-13چهارشنبه  

30:7-19سه شنبه   

30:7-13چهارشنبه  
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 (3علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترمدانشگاه 

 1401- 1402سال تحصیلی  دومنیمسال          1400بهمن کارآموزی فارماکولوژی       دانشجویان پرستاری ورودی   برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی          
 

 Dگروه Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 

 سید محمد علی حسینی

 علی سعادتی 

 علیرضا تهرانی فرد 

 علیرضا رجبی 

 مهدی غفاری 

 ندا میری 

 

 محدثه زمانی 

 نازنین بنی علی 

 مهناز سلیمی 

 خدیجه سادات موسوی 

 فاطمه رمضان 

 فاطمه سطانی 

 مهسا احمدی 

 زینب عینی قربانی

 محمد حسین صالح 

 علیرضا نامدار 

 محمد نوید افتخاری فر

 کسری غالمحسینی

 محمد کاظم علیجان بیگی 

 مهدی بادینلو 

سید محمد صالح رئیس 

 کرمی 
 

 منصوره زارعی 

 زینب وکیلی 

 معصومه رئیسی 

 فاطمه صادقی 

 فرشته محمدی 

 معصومه باقرپور 

 معصومه پاهنگ 

 خانم یوسفی زاده خانم یوسفی زاده خانم یوسفی زاده خانم یوسفی زاده مربی

 بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت محل

31/01/1402الی15/01/1402 تاریخ 21/02/1402الی5/02/1402  4/12/1401الی81/11/1401  25/12/1401الی9/12/1401   

چهارشنبه وسه شنبه  روز چهارشنبه وسه شنبه   چهارشنبه وسه شنبه   چهارشنبه وسه شنبه    

30:7-19شنبه سه  ساعت  

30:7-13چهارشنبه  

30:7-19سه شنبه   

30:7-13چهارشنبه  

30:7-19سه شنبه   

30:7-13چهارشنبه  

30:7-19سه شنبه   

30:7-13چهارشنبه  
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(3دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم  

 1401-1402سال تحصیلی دومنیمسال          1400 بهمندانشجویان پرستاری ورودی        کارآموزی بررسی وضعیت سالمت برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی          
 

 Dگروه Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 سید محمد علی حسینی

 علی سعادتی 

 علیرضا تهرانی فرد 

 علیرضا رجبی 

 مهدی غفاری 

 ندا میری 

 

 محدثه زمانی 

 نازنین بنی علی 

 مهناز سلیمی 

 خدیجه سادات موسوی 

 فاطمه رمضان 

 فاطمه سطانی 

 مهسا احمدی

 زینب عینی قربانی

 محمد حسین صالح 

 علیرضا نامدار 

 محمد نوید افتخاری فر

 کسری غالمحسینی

 محمد کاظم علیجان بیگی 

 مهدی بادینلو 

 سید محمد صالح رئیس کرمی 

 منصوره زارعی 

 زینب وکیلی 

 معصومه رئیسی 

 فاطمه صادقی 

 فرشته محمدی 

 معصومه باقرپور 

 معصومه پاهنگ 

 خانم کشاورزیان خانم کشاورزیان خانم کشاورزیان خانم کشاورزیان مربی

 بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی محل

14/2/1401الی5/2/1402 تاریخ 24/1/1402الی 15/1/1402  18/12/1401الی9/12/1401  27/11/1401الی18/11/1401   

چهارشنبه وسه شنبه  روز چهارشنبه وسه شنبه   چهارشنبه وسه شنبه   وچهارشنبهسه شنبه    

30:7-13 ساعت  13-30:7  13-30:7  13-30:7  
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  (4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم

 1401-1402سال تحصیلی دوم نیمسال       1400مهر ارولوژی(     دانشجویان پرستاری ورودی -)کلیه   2کارآموزی بزرگساالن سالمندان برنامه      دانشکده پرستاری و مامایی     
 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 رضوان رمضانی

 غزاله چراغی

 فاطمه ابراهیمی

 سمانه بصیرت

 سپیده سادات میری

 حانیه بنی حسن

 

 زینب پاکدامن

 فاطمه ملکی کمالی

 زهرا سادت سبحانی

 زهرا رادمرد

 زهرا سعادتی

 شیدا باوفا

 محمدجواد محمدیان 

 سعید خدائی

 محمد مهدی صفایی

 امیرحسین امامی

 معراج کشیری 

 حسین رحیمی 

 علیرضا محمدی 

 میرنیما حسینی 

 وحید رخشنده 

 محمدحسین نوروزگنجه 

 علیرضا مقدس نژاد 

 مجید قبادی فر

 علی محمدزاده 

 داوود کشاورز 

 مرتضی واعظ 

 محسن کوره پزان 

 محمدحسن جعفرزاده 

 علی خالقی پناه

 خانم محمودی خانم محمودی خانم محمودی خانم محمودی خانم محمودی مربی

کامکاربیمارستان  بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار محل  بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار 

22/12/1401الی6/12/1401 1/12/1401الی 15/11/1401 تاریخ 15/3/1402الی30/2/1402  25/2/1402الی 9/2/1402  4/2/1402الی 19/1/1402   

 صبح شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح روز

30:7-13 ساعت  13-30:7  13-30:7  13-30:7  13-30:7  

 

 

 

 

 

 

 (4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم
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 1401-1402تحصیلیسال  دومنیمسال           1400مهر)قلب و تنفس(     دانشجویان پرستاری ورودی  2کارآموزی بزرگساالن سالمندان برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی          
 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 رضوان رمضانی

 غزاله چراغی

 فاطمه ابراهیمی

 سمانه بصیرت

 سپیده سادات میری

 حانیه بنی حسن

 زینب پاکدامن

 فاطمه ملکی کمالی

 زهرا سادت سبحانی

 زهرا رادمرد

 زهرا سعادتی

 شیدا باوفا

 محمدجواد محمدیان 

 خدائیسعید 

 محمد مهدی صفایی

 امیرحسین امامی

 معراج کشیری 

 حسین رحیمی 

 علیرضا محمدی 

 میرنیما حسینی 

 وحید رخشنده 

 محمدحسین نوروزگنجه 

 علیرضا مقدس نژاد 

 مجید قبادی فر

 علی محمدزاده 

 داوود کشاورز 

 مرتضی واعظ 

 محسن کوره پزان 

 محمدحسن جعفرزاده 

 علی خالقی پناه

باباییدکتر  مربی  دکتر بابایی دکتر بابایی دکتر بابایی خانم یوسفی زاده 

 بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی محل

22/12/1401الی6/12/1401 تاریخ 15/3/1402الی30/2/1402  25/2/1402الی 9/2/1402  4/2/1402الی 19/1/1402   1/12/1401الی 15/11/1401 

 شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح روز

30:7-13 ساعت  13-30:7  13-30:7  13-30:7  13-30:7  
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 (4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم

 1401-1402سال تحصیلی  نیمسال دوم     1400مهردانشجویان پرستاری ورودی   (    شهری کارآموزی سالمت فرد خانواده و محیط ) برنامه دانشکده پرستاری و مامایی           

 

 

 

  

 مرکز 1Eگروه  1Dگروه  1Cگروه  B 1گروه 1Aگروه  گروه

 دانشجویان

 رضوان رمضانی 

  غزاله چراغ

 سمانه بصیرت 

 زینب پاکدامن 

 فاطمه ملکی کمال 

 زهرا سادات سبحانی 

 معراج کشیری

 محمد مهدی صفایی

  حسین رحیمی

 علیرضا محمدی 

 میرنیما حسینی

 وحید رخشنده 

 علی محمدزاده

 داوود کشاورز

 شهدا

 

  خانم فراهانی دکتر خرمی خانم فراهانی خانم فراهانی خانم فراهانی مربی

  2Eگروه  2Dگروه 2Cگروه 2Bگروه  A 2گروه گروه

 دانشجویان

 سپیده سادات میری

 حانیه بنی حسن

 فاطمه ابراهیمی

 زهرا رادمرد

 زهرا سعادتی

 شیدا باوفا

 محمدجواد محمدیان

 امیرحسین امامی

 سعید خدائی

 محمد حسین نوروزگنجه

 علیرضا مقدس نژاد

 مجید قبادی فر

 مرتضی واعظ

 محسن کوره پزان

 جعفرزادهمحمدحسن 

 نجاتی

  خانم صفاری خانم صفاری خانم صفاری خانم صفاری خانم صفاری مربی

4/2/1402الی 19/1/1402 تاریخ 25/2/1402الی 9/2/1402  15/3/1402الی30/2/1402 1/12/1401الی 15/11/1401  22/12/1401الی6/12/1401    

دو شنبه شنبه تا شنبه تا دو شنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز   شنبه تا دو شنبه 

  13تا  30/7 13تا  30/7 13تا  30/7 13تا  30/7 13تا  30/7 ساعت
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 (4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم

 1401-1402سال تحصیلی  نیمسال دوم     1400مهردانشجویان پرستاری ورودی   (    روستا کارآموزی سالمت فرد خانواده و محیط ) برنامه دانشکده پرستاری و مامایی           

 

 

 

 

 

  

 مرکز 1Eگروه  1Dگروه  1Cگروه  B 1گروه 1Aگروه  گروه

 دانشجویان

 رضوان رمضانی 

 غزاله چراغی 

 سمانه بصیرت 

 زینب پاکدامن 

 فاطمه ملکی کمال 

 زهرا سادات سبحانی 

 معراج کشیری

 محمد مهدی صفایی

 حسین رحیمی 

 علیرضا محمدی 

 میرنیما حسینی

 وحید رخشنده 

 علی محمدزاده

 داوود کشاورز

 سراجه

  خانم خوش قامت خانم خوش قامت خانم خوش قامت خانم خوش قامت خانم خوش قامت مربی

  2Eگروه  2Dگروه 2Cگروه 2Bگروه  A 1گروه گروه

 دانشجویان

 سپیده سادات میری 

 حانیه بنی حسن 

 ابراهیمی فاطمه

 زهرا رادمرد 

 زهرا سعادتی 

 شیدا باوفا 

 محمدجواد محمدیان 

 امیرحسین امامی

 سعید خدائی  

 محمد حسین نوروزگنجه 

 علیرضا مقدس نژاد

 مجید قبادی فر

 

 مرتضی واعظ

 محسن کوره پزان

 محمدحسن جعفرزاده
 قنوات

  خانم چهرقانی خانم چهرقانی خانم چهرقانی خانم چهرقانی خانم چهرقانی مربی

15/3/1402الی30/2/1402 تاریخ 1/12/1401الی 15/11/1401  4/2/1402الی 19/1/1402  25/2/1402الی 9/2/1402 22/12/1401الی6/12/1401    

  شنبه تا دو شنبه شنبه تا دو شنبه شنبه تا دو شنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

  13تا  30/7 13تا  30/7 13تا  30/7 13تا  30/7 13تا  30/7 ساعت
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 (5دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم

 1401-1402سال تحصیلی دوم نیمسال      99 بهمندانشجویان پرستاری ورودی   (  CCUمشکالت شایع ایران ) دانشکده پرستاری و مامایی           برنامه  کارآموزی 
 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 میرزائی رضا

 حسینی حمیدرضا

 مزرعه شاه عباسیامیرمحمد 

 آبادی فریسمحمد متین 

 حدیثی حسین محمد

 مهدی رمضانی 

 آبادی عباسعلی 

 افتخاری علی

 اناری علی

 باشتنی یونس

 علیزاده حسن

 محمدی مهرداد

 باقری رضا محمد

 هادی خواجه بیاتی

 پناه خالقی علی

 مصباحی علی

 محمد حسین سامه

 مهدی جعفری

 میرزائی حسین رئیس

 سیدپور امیرمحمد

 جواد باقری

 

 

 نادری سادات مهدیه

 آسوده الهه

 خسروی فائزه

 طالبی زهرا

 علیزاده کوثر

 زاده فرج انیس

 الغنامی کوثر

 زهرا کرمانی

 نوبخت غزل

 حسنی نجمه

 مردی فاطمه

 محمدی فاطمه

 دهقانی معصومه

 امانی سنا

 قنبری فرشته

 غفاری زهرا

 فاطمه مزارعی

 دکتر آخوندزاده دکتر آخوندزاده دکتر آخوندزاده دکتر آقایی دکتر آقایی مربی

 بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی  محل

 15/3/1402الی30/2/1402 25/2/1402الی9/2/1402 4/2/1402الی19/1/1402 22/12/1401الی6/12/1401 1/12/1401الی15/11/1401 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح روز

 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 ساعت
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 (5پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترمدانشگاه علوم 

 1401-1402سال تحصیلی  دوم نیمسال     99بهمندانشجویان پرستاری ورودی   (ENT)عفونی و 3بزرگساالن سالمندان دانشکده پرستاری و مامایی           برنامه  کارآموزی 

 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 میرزائی رضا

 حسینی حمیدرضا

 مزرعه شاه عباسیامیرمحمد 

 آبادی فریسمحمد متین 

 حدیثی حسین محمد

 مهدی رمضانی 

 آبادی عباسعلی 

 

 افتخاری علی

 اناری علی

 باشتنی یونس

 علیزاده حسن

 محمدی مهرداد

 باقری رضا محمد

  هادی خواجه بیاتی

 حسنی نجمه

 فاطمه مزارعی

 مصباحی علی

 محمد حسین سامه

 جعفریمهدی 

 میرزائی حسین رئیس

 سیدپور امیرمحمد

 جواد باقری

 

 

 نادری سادات مهدیه

 آسوده الهه

 خسروی فائزه

 طالبی زهرا

 علیزاده کوثر

 زاده فرج انیس

 الغنامی کوثر

 زهرا کرمانی

 نوبخت غزل

 مردی فاطمه

 محمدی فاطمه

 دهقانی معصومه

 امانی سنا

 قنبری فرشته

 غفاری زهرا

 

 خانم کشاورزیان خانم کشاورزیان خانم کشاورزیان خانم کشاورزیان کشاورزیانخانم  مربی

 بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار محل

 1/12/1401الی15/11/1401 15/3/1402الی30/2/1402 25/2/1402الی9/2/1402 4/2/1402الی19/1/1402 22/12/1401الی6/12/1401 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح روز

 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 ساعت
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 (5دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم

 1401-1402سال تحصیلی دوم نیمسال      99بهمندانشجویان پرستاری ورودی   )اعصاب و خون و غدد(3بزرگساالن سالمندان دانشکده پرستاری و مامایی           برنامه  کارآموزی 
 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 میرزائی رضا

 حسینی حمیدرضا

 مزرعه شاه عباسیامیرمحمد 

 آبادی فریسمحمد متین 

 حدیثی حسین محمد

 مهدی رمضانی 

 آبادی عباسعلی 

 

 افتخاری علی

 اناری علی

 باشتنی یونس

 علیزاده حسن

 محمدی مهرداد

 باقری رضا محمد

 هادی خواجه بیاتی

 

 

 مصباحی علی

 محمد حسین سامه

 مهدی جعفری

 میرزائی حسین رئیس

 سیدپور امیرمحمد

 جواد باقری

 حسنی نجمه

 فاطمه مزارعی

 نادری سادات مهدیه

 آسوده الهه

 خسروی فائزه

 طالبی زهرا

 علیزاده کوثر

 زاده فرج انیس

 الغنامی کوثر

 زهرا کرمانی

 نوبخت غزل

 مردی فاطمه

 محمدی فاطمه

 دهقانی معصومه

 امانی سنا

 قنبری فرشته

 غفاری زهرا

 خانم یوسفی زاده خانم یوسفی زاده خانم یوسفی زاده دکتر پریزاد خانم یوسفی زاده  مربی

 بیمارستان خیرین سالمت  بیمارستان خیرین سالمت  بیمارستان خیرین سالمت  بیمارستان خیرین سالمت  بیمارستان خیرین سالمت  محل

 4/2/1402الی19/1/1402 22/12/1401الی6/12/1401 1/12/1401الی15/11/1401 15/3/1402الی30/2/1402 25/2/1402الی9/2/1402 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح روز

 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 ساعت
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(5دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم  

 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی      99بهمندانشجویان پرستاری ورودی   پرستاری مادر و نوزاد    دانشکده پرستاری و مامایی           برنامه  کارآموزی 
 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 میرزائی رضا

 حسینی حمیدرضا

 مزرعه شاه عباسیامیرمحمد 

 آبادی فریسمحمد متین 

 حدیثی حسین محمد

 مهدی رمضانی 

 آبادی عباسعلی 

 

 افتخاری علی

 اناری علی

 باشتنی یونس

 علیزاده حسن

 محمدی مهرداد

 باقری رضا محمد

 پناه  خالقی علی

 هادی خواجه بیاتی

 

 

 مصباحی علی

 محمد حسین سامه

 مهدی جعفری

 میرزائی حسین رئیس

 سیدپور امیرمحمد

 جواد باقری

 که آتش زینب

 

 نادری سادات مهدیه

 آسوده الهه

 خسروی فائزه

 طالبی زهرا

 علیزاده کوثر

 زاده فرج انیس

 الغنامی کوثر

 زهرا کرمانی

 نوبخت غزل

 حسنی نجمه

 مردی فاطمه

 محمدی فاطمه

 دهقانی معصومه

 امانی سنا

 قنبری فرشته

 غفاری زهرا

 فاطمه مزارعی

 خانم زرج  خانم زرج  خانم موالیی  خانم سوری  خانم موالیی  مربی

 بیمارستان شهدا بیمارستان شهدا بیمارستان خیرین سالمت  بیمارستان شهید بهشتی  بیمارستان خیرین سالمت  محل

 22/12/1401الی6/12/1401 1/12/1401الی15/11/1401 15/3/1402الی30/2/1402 25/2/1402الی9/2/1402 4/2/1402الی19/1/1402 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح روز

 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 ساعت
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(5دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم  

 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی      99بهمندانشجویان پرستاری ورودی   پرستاری مادر و نوزاد    دانشکده پرستاری و مامایی           برنامه  کارآموزی 
 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 

 میرزائی رضا

 حسینی حمیدرضا

 مزرعه شاه عباسیامیرمحمد 

 آبادی فریسمحمد متین 

 حدیثی حسین محمد

 مهدی رمضانی 

 آبادی عباسعلی 

پناه خالقی علی   

 افتخاری علی

 اناری علی

 باشتنی یونس

 علیزاده حسن

 محمدی مهرداد

 باقری رضا محمد

 هادی خواجه بیاتی

 

 

 مصباحی علی

 محمد حسین سامه

 مهدی جعفری

 میرزائی حسین رئیس

 سیدپور امیرمحمد

 جواد باقری

 

 نادری سادات مهدیه

 آسوده الهه

 خسروی فائزه

 طالبی زهرا

 علیزاده کوثر

 زاده فرج انیس

 الغنامی کوثر

 زهرا کرمانی

 که آتش زینب

 نوبخت غزل

 حسنی نجمه

 مردی فاطمه

 محمدی فاطمه

 دهقانی معصومه

 امانی سنا

 قنبری فرشته

 غفاری زهرا

 فاطمه مزارعی

 خانم موسوی  خانم موسوی  ، خ حیدریفضل الهیاقای   ، خ حیدریفضل الهیاقای   ، خ حیدریخانم سوری مربی

 بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت  بیمارستان خیرین سالمت  بیمارستان شهید بهشتی  محل

 25/2/1402الی9/2/1402 4/2/1402الی19/1/1402 22/12/1401الی6/12/1401 1/12/1401الی15/11/1401 15/3/1402الی30/2/1402 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح تا دوشنبه صبحشنبه  روز

 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 ساعت
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 (6)ترم  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی          99مهردانشجویان پرستاری ورودی  کارآموزی پرستاری کودک سالم و بیماریهای کودکان      برنامه          دانشکده پرستاری و مامایی
 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 نسب طالبی علیرضا

 بهاری مهدیمحمد 

 فیروزجائی عابدی محمد

 صالحی علی

 شوندی حسین امیر

 حائری صفایی مهدی

 افخمی حسین محمد

 حاتمی محمد

 نیا جعفری جواد محمد

 سوقندی امین

 میراسدی علیسید 

 مرادگنجه مهرانه

 فرهادیان زهرا

 

 حبیب آبادی خیری زهرا

 نظری حسنالیا

 قره ورن علیزاده هدیه آقا

 لطیفی مهدیه

 اشرفی مریم

 اصلی نژاد هادی مهدیه

 مرادی معصومه

 تبار داوودی محدثه

 زارعی زهرا

 نظری سارا

 ذکی زهره

 شریف آبادی عباسی فاطمه

 غالمی مریم

 زهرا کرمانی 

 رضوان عظیمی

 

 دکتر طاهری ,دکتر عابدینی دکتر طاهری ,دکتر عابدینی دکتر طاهری ,دکتر عابدینی دکتر طاهری ,دکتر عابدینی مربی

 بیمارستان حضرت معصومه معصومهبیمارستان حضرت  بیمارستان حضرت معصومه بیمارستان حضرت معصومه محل

 22/12/1401الی6/12/1401 1/12/1401الی15/11/1401 25/2/1402الی 9/2/1402 4/2/1302الی 19/1/1402 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح روز

 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 ساعت

 

 

 روزهای دوشنبه کارآموزی در مرکز مهارت های بالینی برگزار می دشود.                    
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 (6)ترم  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی        99دانشجویان پرستاری ورودی  مهر کارآموزی پرستاری کودک سالم و بیماریهای کودکان      برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی     
 
 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 نسب طالبی علیرضا

 بهاری مهدیمحمد 

 فیروزجائی عابدی محمد

 صالحی علی

 شوندی حسین امیر

 حائری صفایی مهدی

 افخمی حسین محمد

 حاتمی محمد

 نیا جعفری جواد محمد

 سوقندی امین

 میراسدی علیسید 

 مرادگنجه مهرانه

 فرهادیان زهرا

 

 حبیب آبادی خیری زهرا

 نظری حسنالیا

 قره ورن علیزاده هدیه آقا

 لطیفی مهدیه

 اشرفی مریم

 اصلی نژاد هادی مهدیه

 مرادی معصومه

 تبار داوودی محدثه

 زارعی زهرا

 نظری سارا

 ذکی زهره

 شریف آبادی عباسی فاطمه

 غالمی مریم

 زهرا کرمانی 

 رضوان عظیمی

 

 خانم یوسفی  خانم ماعرویان  اقای سبزه  خانم یزدی  مربی

 بیمارستان حضرت معصومه بیمارستان حضرت معصومه بیمارستان حضرت معصومه بیمارستان حضرت معصومه  محل

 1/12/1401الی15/11/1401 22/12/1401الی6/12/1401 4/2/1302الی 19/1/1402 25/2/1402الی 9/2/1402 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح روز

 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 ساعت

 
 

 روزهای دوشنبه کارآموزی در مرکز مهارت های بالینی برگزار می دشود                
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 (6)ترم  بهداشتی درمانی   قمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی         99مهر دانشجویان پرستاری ورودی  بهداشت روان و بیماریهای روان   پرستاری کارآموزیبرنامه  دانشکده پرستاری و مامایی            

 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

  

 نسب طالبی علیرضا

 بهاری مهدیمحمد 

 فیروزجائی عابدی محمد

 صالحی علی

 شوندی حسین امیر

 حائری صفایی مهدی

 افخمی حسین محمد

 حاتمی محمد

 نیا جعفری جواد محمد

 سوقندی امین

 میراسدی علیسید 

 مرادگنجه مهرانه

 فرهادیان زهرا

 حبیب آبادی خیری زهرا

 نظری حسنالیا

 قره ورن علیزاده هدیه آقا

 لطیفی مهدیه

 اشرفی مریم

 اصلی نژاد هادی مهدیه

 مرادی معصومه

 تبار داوودی محدثه

 زارعی زهرا

 نظری سارا

 ذکی زهره

 شریف آبادی عباسی فاطمه

 غالمی مریم

 زهرا کرمانی 

 رضوان عظیمی

 دکتر گائینی  دکتر گائینی  خانم خلیفی  خانم خلیفی  مربی

 محل
 بیمارستان خیرین سالمت  بیمارستان خیرین سالمت  بیمارستان خیرین سالمت  بیمارستان خیرین سالمت 

 4/2/1302الی 19/1/1402 25/2/1402الی 9/2/1402 1/12/1401الی15/11/1401 22/12/1401الی6/12/1401 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح روز

 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 ساعت
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 (6)ترم  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی              99مهر دانشجویان پرستاری ورودی       مراقبتهای ویژهکارآموزی پرستاری برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی   
 

 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 نسب طالبی علیرضا

 بهاری مهدیمحمد 

 فیروزجائی عابدی محمد

 صالحی علی

 شوندی حسین امیر

 حائری صفایی مهدی

 افخمی حسین محمد

 حاتمی محمد

 نیا جعفری جواد محمد

 سوقندی امین

 میراسدی علیسید 

 مرادگنجه مهرانه

 فرهادیان زهرا

 

 حبیب آبادی خیری زهرا

 نظری حسنالیا

 قره ورن علیزاده هدیه آقا

 لطیفی مهدیه

 اشرفی مریم

 اصلی نژاد هادی مهدیه

 مرادی معصومه

 تبار داوودی محدثه

 زارعی زهرا

 نظری سارا

 ذکی زهره

 شریف آبادی عباسی فاطمه

 غالمی مریم

 زهرا کرمانی 

 رضوان عظیمی

 معصومه نجفی

 دکتر پریزاد دکتر پریزاد دکتر پریزاد دکتر پریزاد مربی

 خیرین سالمت خیرین سالمت خیرین سالمت خیرین سالمت  محل

 25/2/1402الی 9/2/1402 4/2/1302الی 19/1/1402 22/12/1401الی6/12/1401 1/12/1401الی15/11/1401 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح شنبه تا دوشنبه صبح روز

 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 ساعت
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 (6)ترم  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی        99مهرعملی واحد پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه   دانشجویان پرستاری برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی     

 
 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان

 نسب طالبی علیرضا

 بهاری مهدیمحمد 

 فیروزجائی عابدی محمد

 صالحی علی

 شوندی حسین امیر

 حائری صفایی مهدی

 افخمی حسین محمد

 حاتمی محمد

 نیا جعفری جواد محمد

 سوقندی امین

 میراسدی علیسید 

 مرادگنجه مهرانه

 فرهادیان زهرا

 

 حبیب آبادی خیری زهرا

 نظری حسنالیا

 قره ورن علیزاده هدیه آقا

 لطیفی مهدیه

 اشرفی مریم

 اصلی نژاد هادی مهدیه

 مرادی معصومه

 تبار داوودی محدثه

 زارعی زهرا

 نظری سارا

 ذکی زهره

 شریف آبادی عباسی فاطمه

 غالمی مریم

 زهرا کرمانی 

 رضوان عظیمی

 

 آقای ترابیان ترابیانآقای  آقای ترابیان آقای ترابیان مربی

 مرکز مهارت های بالینی مرکز مهارت های بالینی مرکز مهارت های بالینی مرکز مهارت های بالینی  محل

 تاریخ
 بهمن  26و  19

 اسفند  10و 3

 اسفند  24

 فروردین  30و 16و 9
 خرداد   24و 17و  10و  3 اردیبهشت 27و  20و  13و  6

 13-7:30 13-7:30 13-7:30 13-7:30 ساعت

 


