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 1ترم 

 1401-1402سال تحصیلی  دومبرنامه ارائه دروس نیمسال                                     دانشکده پرستاری و مامایی                                      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم        

 1401  بهمنپرستاری 

 10 -12 8 -10 زمان

و 
ز 

ما
ن

ش
یای

ن
 

16 - 14 18- 16 

 شنبه
 فیزیولوژی زبان پیش دانشگاهی 

 هفته( 12پرستاری سالمت جامعه )

 هفته آخر( 4اصول و مهارتهای پرستاری )
 (1مبانی نظری اسالم )

 دکتر اکبری خانم دهقانی و خانم دکتر خرمی راد  دکتر فراهانی آقای آقای دکتر امیدی

 یکشنبه
 دفاع مقدس اصول و مهارتهای پرستاری  10-13ساعت )عملی(تشریح  تشریح )نظری(
  آقای بابایی اصل خانم دهقانی آقای دکتر مقدم خانم دکتر مافی

 دوشنبه
 فیزیولوژی عملی  بیوشیمی عملی  بیوشیمی فناوری اطالعات در پرستاری

 آقای دکتر فراهانی                          دکتر حائریآقای  دکتر حائریقای آ دکتر عباسی نیا

 سه شنبه
  )12:30تا  7:30اصول و مهارتهای پرستاری )عملی(  )

 آقایان( 1تربیت بدنی )

 21گروه 
 

  آقای خواجه بیاتی  محمودیخانم 

 چهارشنبه
 )12:30تا  7:30اصول و مهارتهای پرستاری )عملی( )

 ( خانم ها1تربیت بدنی )

 20گروه 
 

  خانم نظری محمودیخانم 

 ساعت  4: الزامی است  (2011154) مددجوکارگاه مهارت ارتباط با گذراندن 

 .واقع در خیابان ساحلی برگزار می گردد دانشکده دندانپزشکی( در skill labدر مرکز مهارتهای بالینی ) عملی( )اصول و مهارتهای پرستاری پراتیک
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 2ترم 

 1401-1402سال تحصیلی  دومبرنامه ارائه دروس نیمسال                                     دانشکده پرستاری و مامایی                                      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم        

 1401  مهرپرستاری 

 10 -12 8 -10 زمان

ش
یای

و ن
ز 

ما
ن

 

16 - 14 18- 16 

 شنبه
 اخالق اسالمی میکروب شناسی عملی میکروب شناسی عملی  میکروب شناسی نظری 

 آقای میبدی حیدرپورخانم   حیدرپورخانم  حیدرپورخانم 

 یکشنبه

 تغذیه و تغذیه درمانی 

 هفته اول(12)
  واحد( 3) زبان انگلیسی عمومی

هفته  8) 1پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 -ارتوپدی و روماتولوژی( اول،

 (9-12هفته مفاهیم پایه پرستاری )

 ( هفته 12مفاهیم پایه پرستاری )

 آقای عسگری خانم دکتر آخوندزاده آقای دکتر امیدی آقای دکتر حضوری

 دوشنبه

 انگل شناسی نظری و

 عملی 
   داروشناسی

   ابوالحسنیخانم دکتر  دکتر عدنانیآقای 

 سه شنبه

  اموزی اصول و مهارت های پرستاریکار
 (هفته اول 12)  پرستاری سالمت فرد و خانواده

 (آخر هفته 4)  آموزش به بیمار
 

 گروه پرستاری
 خرمیخانم دکتر  - دهقانیخانم  و راد خرمیخانم دکتر 

 راد
 

 چهارشنبه
 هارت های پرستاریکاراموزی اصول و م

گوارش، کبد، ) 1 پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 (آب و الکترولیتها
 

  خانم دکتر بابایی گروه پرستاری

 ساعت )الزامی( 3: (2011155)کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان 

  Bو دانشجویان آقا گروه   Aها: دانشجویان خانم گروه آزمایشگاه

 
 

  



3 
 
 

 3ترم 

 1401-1402سال تحصیلی  دومبرنامه ارائه دروس نیمسال                                     دانشکده پرستاری و مامایی                                      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم        

 1400  بهمنپرستاری 

 10 -12 8 -10 زمان

ش
یای

و ن
ز 

ما
ن

 

16 - 14 18- 16 

 شنبه

 (ی)نظر سالمت تیوضع یررسب
 هفته اول( 4)

ری بزرگساالن سالمندان پرستا

 (12تا  5)هفته  تنفس(( )2)

 تحقیق در پرستاری
 هفته اول( 8)بهداشت محیط 

 هفته دوم( 8) تحقیق در پرستاری

 (2پرستاری بزرگساالن سالمندان )

 (هفته 4 )ژنیکولوژی خانم ها( )

 عباسی نیاآقای دکتر 
خانم دکتر خرمی خانم دکتر عابدینی و 

 راد

 خانم دهقانی

 خانم دکتر خرمی رادخانم دکتر عابدینی و 
 خانم باکویی

 یکشنبه
 روانشناسی فردی و اجتماعی

هفته  12آمار حیاتی مقدماتی )

 اول(
 (( )قلباولهفته  8( )2ری بزرگساالن سالمندان )پرستا
 (16تا  12) هفته  روانشناسی فردی و اجتماعی -

( 2پرستاری بزرگساالن سالمندان)

 8) )نفرولوژی و ژنیکولوژی آقایان(

 هفته اول(
  آقای دکتر پریزاد خانم دکتر خرمی راد – باباییخانم دکتر  آقای دکتر غفاری خانم دکتر خرمی راد

 دوشنبه
   تاریخ تحلیلی صدر اسالم انقالب اسالمی

   حاج رحیمیان آقای دکتر عبداهلل پور

 سه شنبه

کارآموزی فارماکولوژی –(1کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان )
 کارآموزی بررسی وضعیت سالمت، بالینی

کارآموزی –(1کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان )
  کارآموزی بررسی وضعیت سالمت، فارماکولوژی بالینی

  گروه پرستاری گروه پرستاری

 چهارشنبه

کارآموزی فارماکولوژی –(1کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان )

 ، کارآموزی بررسی وضعیت سالمتبالینی
   پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

  آقای ترابیان گروه پرستاری

 ساعت )الزامی(  4 (2011156)ایمنی مددجو کارگاه 
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 4ترم 

 1401-1402سال تحصیلی  دومبرنامه ارائه دروس نیمسال                                     دانشکده پرستاری و مامایی                                          دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم        

 1400  مهرپرستاری 

 10 -12 8 -10 زمان

ش
یای

و ن
ز 

ما
ن

 

16 - 14 18- 16 

 شنبه

کارآموزی پرستاری  -(2کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان )

 (2سالمت فرد، خانواده و محیط )

 هفته اول( 8اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها )

خون(  -گوش -)چشم 3پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 هفته دوم( 8)
 

  آقای دکتر آقایی –  محمدبیگی آقای دکتر گروه پرستاری

 یکشنبه

کارآموزی پرستاری  -(2کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان )

 (2سالمت فرد، خانواده و محیط )

 هفته اول( 12)نظری ژنتیک و ایمنولوژی

 هفته آخر( 4ژنتیک و ایمنولوژی عملی )
 ژنتیک و ایمنولوژی عملی

 خانم دکتر دلیل –آقای دکتر غفرانی  دلیلدکتر خانم  – دکتر غفرانی آقای گروه پرستاری

 دوشنبه

کارآموزی پرستاری  -(2کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان )

 (2سالمت فرد، خانواده و محیط )
  

   گروه پرستاری

 سه شنبه
  آشنایی با منابع اسالمی پرستاری بهداشت روان پرستاری اختالالت سالمت مادر و نوزاد

  حاج آقا محمدی ولدانی خانم دکتر مینا گائینی دکتر طاهریخانم 

 چهارشنبه

 3پرستاری بزرگساالن و سالمندان

پوست و  -اتاق عمل -)اعصاب

 سوختگی(

 پرستاری کودک سالم
 3پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 هفته اول( 8)غدد و عفونی( )
 

 (اولهفته  8آقای دکتر آقایی )

 ( دومهفته  8پریزاد ) دکتر آقای

، خانم دکتر خانم دکتر عابدینی

 طاهری
  هفته دوم( 4دکتر آخوندزاده )- (اولهفته  4دکتر آقایی )

 )الزامی( ساعت( 4) (2011157) کارگاه مهارت های زندگی
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 5ترم 

 1401-1402سال تحصیلی  دومبرنامه ارائه دروس نیمسال                                     دانشکده پرستاری و مامایی                                      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم        

 1399  بهمنپرستاری 

 10 -12 8 -10 زمان

ش
یای

و ن
ز 

ما
ن

 

16 - 14 18- 16 

 شنبه

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد،  (،3کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان )

 کارآموزی پرستاری بیماریهای شایع ایران
  واحد( 3فارسی )

  آقای میبدی گروه پرستاری

 یکشنبه

(، کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد، 3کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان )

 کارآموزی پرستاری بیماریهای شایع ایران

های جامع پرستاری در بخش ویژه  مراقبت

(ICU) ( 5-14هفته) 
 

  آقای دکتر عباسی نیا گروه پرستاری

 دوشنبه

(، کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد، 3کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان )

 کارآموزی پرستاری بیماریهای شایع ایران
  

   گروه پرستاری

 سه شنبه

 بیماریهای کودکانپرستاری 

 هفته اول( 12) 
  دانش خانواده و جمعیت 2مبانی نظری اسالم 

 آقای سجاد محمدی آقای ترابیان
 خانم نوروزی        خانم ها: 20گروه 

 دکتر واشیان آقایان: 21گروه   
 

 چهارشنبه

 پرستاری بیماریهای کودکان 

 هفته اول( 12) 

مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه )دیالیز و 

CCU) 
  پرستاری بیماریهای روان

 خانم دکتر عابدینی
الی  5)از هفته خانم دکتر آخوندزاده هفته اول(  4پریزاد ) دکتر آقای

14) 
  آقای دکتر آسایش

  )الزامی(ساعت  4: (2011158)کارگاه اخالق حرفه ای 
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 6ترم 

 1401-1402سال تحصیلی  دومبرنامه ارائه دروس نیمسال                                     دانشکده پرستاری و مامایی                                      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم        

 1399  مهرپرستاری 

 10 -12 8 -10 زمان

ش
یای

و ن
ز 

ما
ن

 

16 - 14 18- 16 

 شنبه

کارآموزی پرستاری کودک  -مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه کارآموزی 

 سالم و بیماریهای کودکان،کارآموزی پرستاری بهداشت روان و بیماریهای روان

 )خانم ها( 2تربیت بدنی 

 20گروه 

 )آقایان( 2تربیت بدنی 

 21گروه 

 

  آقای غرباقی –خانم جردکانی  گروه پرستاری

 یکشنبه

کارآموزی پرستاری کودک  -مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه کارآموزی 

 سالم و بیماریهای کودکان،کارآموزی پرستاری بهداشت روان و بیماریهای روان
 اصول مدیریت خدمات پرستاری

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و 

 ایران

 آقای دکتر لیالی گائینیخانم دکتر  گروه پرستاری

 دوشنبه

کارآموزی پرستاری کودک  -مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه کارآموزی 

 سالم و بیماریهای کودکان،کارآموزی پرستاری بهداشت روان و بیماریهای روان

پرستاری در بحران، فوریتها و حوادث 

 هفته( 8غیرمترقبه )نظری 
 

  یوسفی زادهخانم  گروه پرستاری

 سه شنبه
 مراقبت پرستاری در منزل زبان تخصصی اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

آشنایی با مبانی طب اسالمی و 

 مکمل
 آقای دکتر مرادی و ... خانم سعیده حیدری –آقای دکتر آقایی  و خانم دکتر طاهری خانم دکتر عابدینی گائینی، دکتر عابدینیدکتر رضایی، دکتر 

 چهارشنبه
   هفته 4فوریتها و حوادث غیرمترقبه )عملی( هر گروه  پرستاری در بحران،

   آقای ترابیان

 )الزامی(ساعت( 4) (2011159)کارگاه آموزش به مددجو و خانواده 

 

  

 


