
 3ترم
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 دانشکده پرستاری و مامایی

 9396-97سال تحصیلی  اولبرنامه ارائه دروس نیمسال 

 95رشته پرستاری ورودی مهر  

 ساعت

 هفته

91- 8 91- 91 

ش
یای

و ن
ز 

ما
ن

 

96 - 91 96-98 

  (و عملی تحقیق در پرستاری)تئوری بررسی وضعیت سالمت -فارماکولوژی بالینی کارآموزی–(9کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان) شنبه 

محبوبه السادات -()ارتوپدی و آب الکترولیت: نکوییخانم دیانتی  خانم دکتر اکبری)شهید بهشتی گوارش و سرطان(  نام استاد :

 خانم دکتر پاشایی -یوسفی

دکتر هفته اول(خانم 8آقای دکتر محمدبیگی )تئوری 

 هفته دوم8اکبری)عملی(

 

 هفته اول(  1()یسالمت)نظر تیوضع یررسب بررسی وضعیت سالمت -کارآموزی فارماکولوژی بالینی–(9کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان) یکشنبه 

()نفرلوروژی و 1پرستاری بزرگساالن سالمندان)

 (91-5)هفته  ژنیکولوژی(
 (96-93نوزاد)هفتهپرستاری بهداشت مادر و 

 

محبوبه السادات -)ارتوپدی و آب الکترولیت: نکویی(خانم دیانتی  خانم دکتر اکبری)شهید بهشتی گوارش و سرطان(  نام استاد :

 خانم دکتر پاشایی -یوسفی

  خانم رئیسی -خانم باکویی -خانم دکتر پاشایی

   بررسی وضعیت سالمت -کارآموزی فارماکولوژی بالینی–(9کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان) دوشنبه 

محبوبه السادات -)ارتوپدی و آب الکترولیت: نکویی(خانم دیانتی  خانم دکتر اکبری)شهید بهشتی گوارش و سرطان(  نام استاد :

 خانم دکتر پاشایی -یوسفی

  

 هفته دوم(  8پرستاری بهداشت محیط) سه شنبه

 هفته اول( 8آمار حیاتی مقدماتی)

آمار حیاتی  اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای تاریخ تمدن اسالمی

 هفته( 1مقدماتی)

 خانم دهقانی نام استاد :

 خانم سمیه مومنیان

 خانم سمیه مومنیان خانم دکتر گائینی اقای هادی کاظم زاده

چهارشن

 به

قلب و ( 1پرستاری بزرگساالن سالمندان)

  تنفس
  روانشناسی فردی و اجتماعی مادر و نوزادپرستاری بهداشت 

  خانم زهرا محمد میرزایی  خانم رئیسی آقای دکتر عباسی نام استاد :

 .تدریس می شود باکوییبرای تمامی دانشجویان توسط سرکار خانم (1پرستاری بزرگساالن سالمندان)مبحث ژنیکولوژی واحد 

  آبان ماه11دوشنبه ساعت: خانم دکتر پاشایی  1کارگاه ایمنی مددجو 



 3ترم
 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم 96-97نیمسال اول سال تحصیلی  9395مهربرنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی 
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خانم دکتر 

 پاشایی

 : )بیمارستان شهید بهشتی(: گوارش و سرطان9کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 : )بیمارستان نکویی(: ارتوپدی و آب و الکترولیت9کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان

  روز )شنبه تا دوشنبه(1اراموزی های بررسی وضعیت سالمت: هر گروه تاریخ ک

  



شتی ردمانی   قم  (3)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

ن ربانهم                         دادکشنه رپستاری و مامایی           تحصیلی                     مهر                                                                                             59دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                                         1رپستاری زبرگساالن و سالمندا
 59-59نیمسال دوم سال 

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 محمد تقوی .1 دانشجویان

 اکبر یوسفی .2
 عبداله صمصامی .3
 امیرحسین صنیعی ایرانی .4
 محمدجواد غالمی .5
 سجاد قاسمی .6
 امیرحسین دادش نژاد .7

 لیال علیرضالو .1
 هانیه زارع .2
 کوثر عباس تبار .3

 اسفندانیشیوا بیات  .4

 امید رضایی .5

 ابراهیم نجارزادیان .6
 مهدی نیک بیان .7

 حامد احمدی شوربالغ .1
 مصطفی باباپور .2
 حسین بابایی .3
 سینا حسین پور .4
 مهدی حیدری .5
 محمدرضا خلیلی نیا .6

 آقای محتشمی .7

 محدثه بابایی پور (1
 مبینا بهادری (2
 مریم پیش یار  (3
 مینا جمشید پور (4

 صدیقه سلمانی (5

 زهرا سرمدی (6

 فاطمه طاهری شوره یی (7

 پریسا محمدی .1

 ریحانه کرمی .2
 سعیده تهم .3

 فرزانه عسگری مال شیخ .4
 فائزه سادات موسوی .5

 مهدیه رجبی .6

 فاطمه سوار -7

 خانم دکتر معصومه اکبری خانم دکتر معصومه اکبری خانم دکتر معصومه اکبری خانم دکتر معصومه اکبری خانم دکتر معصومه اکبری مربی

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

 4/11/66تا 18/6/66 13/6/66تا 27/8/66 22/8/66تا 6/8/66 1/8/66تا 15/7/66 11/7/66تا 25/6/66 تاریخ

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

 13تا 31/7 13تا 31/7 13تا 31/7 13تا 31/7 13تا 31/7 ساعت

 بخش
 -بخش داخلی و جراحی گوارش 

 انکولوژی و اسکوپی

 -بخش داخلی و جراحی گوارش 

 انکولوژی و اسکوپی

بخش داخلی و جراحی گوارش 

 انکولوژی و اسکوپی -

 -بخش داخلی و جراحی گوارش 

 انکولوژی و اسکوپی

بخش داخلی و جراحی 

 انکولوژی و اسکوپی -گوارش 

 

  



شتی ردمانی   قم  (3)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

ن  کارآموزی  ربانهم                         دادکشنه رپستاری و مامایی           تحصیلی                     مهر                                                                                             59دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                                         1رپستاری زبرگساالن و سالمندا
 59-59نیمسال دوم سال 

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 محمد تقوی .1 دانشجویان

 اکبر یوسفی .2
 عبداله صمصامی .3
 امیرحسین صنیعی ایرانی .4
 محمدجواد غالمی .5
 سجاد قاسمی .6
 امیرحسین دادش نژاد .7

 لیال علیرضا لو .1
 هانیه زارع .2
 کوثر عباس تبار .3

 اسفندانیشیوا بیات  .4

 امید رضایی .5

 ابراهیم نجارزادیان .6
 مهدی نیک بیان .7

 حامد احمدی شوربالغ .1
 مصطفی باباپور .2
 حسین بابایی .3
 سینا حسین پور .4
 مهدی حیدری .5
 محمدرضا خلیلی نیا .6

 آقای محتشمی .7

 محدثه بابایی پور .1
 مبینا بهادری .2
 مریم پیش یار  .3
 مینا جمشید پور .4

 صدیقه سلمانی .5

 زهرا سرمدی .6

 فاطمه طاهری شوره یی  .7

 پریسا محمدی .1

 ریحانه کرمی .2
 سعیده تهم .3

 فرزانه عسگری مال شیخ .4
 فائزه سادات موسوی .5

 مهدیه رجبی .6

 فاطمه سوار .7

 خانم دیانتی خانم دیانتی خانم ابام-خانم چودار اقای اقبالی-خانم چودار خانم چودار مربی

 بیمارستان فرقانی بیمارستان فرقانی بیمارستان فرقانی بیمارستان فرقانی بیمارستان فرقانی محل

 11/7/66تا 25/6/66 4/11/66تا 18/6/66 13/6/66تا 27/8/66 22/8/66تا 6/8/66 1/8/66تا 15/7/66 تاریخ

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

 13تا 31/7 13تا 31/7 13تا 31/7 13تا 31/7 13تا 31/7 ساعت

 بخش
)آب و ارتوپدی و داخلی بخش

 الکترولیت(
)آب و بخش ارتوپدی و داخلی

 الکترولیت(

)آب و بخش ارتوپدی و داخلی )آب و الکترولیت(بخش ارتوپدی و داخلی

 الکترولیت(

)آب و بخش ارتوپدی و داخلی

 الکترولیت(

 

  



شتی ردمانی   قم  (3)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                    مهر                                                                                              59دانشجویان رپستاری ورودی        کارآموزی  افرماکولوژی بالینی                                                                                                  ربانهم                         دادکشنه رپستاری و مامایی          
 59-59نیمسال دوم سال 

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 محمد تقوی .1 دانشجویان

 اکبر یوسفی .2
 عبداله صمصامی .3
 امیرحسین صنیعی ایرانی .4
 محمدجواد غالمی .5
 سجاد قاسمی .6
 امیرحسین دادش نژاد .7

 لیال علیرضالو .1
 هانیه زارع .2
 کوثر عباس تبار .3

 اسفندانیشیوا بیات  .4

 امید رضایی .5

 ابراهیم نجارزادیان .6
 مهدی نیک بیان .7

 حامد احمدی شوربالغ .1
 مصطفی باباپور .2
 حسین بابایی .3
 سینا حسین پور .4
 مهدی حیدری .5
 محمدرضا خلیلی نیا .6

 آقای محتشمی .7

 محدثه بابایی پور .1
 مبینا بهادری .2
 مریم پیش یار  .3
 مینا جمشید پور .4

 صدیقه سلمانی .5

 زهرا سرمدی .6

 فاطمه طاهری شوره یی  .7

 پریسا محمدی .1

 ریحانه کرمی .2
 سعیده تهم .3

 فرزانه عسگری مال شیخ .4
 فائزه سادات موسوی .5

 مهدیه رجبی .6

 فاطمه سوار  .7

 خانم یوسفی خانم یوسفی خانم یوسفی خانم یوسفی خانم یوسفی مربی

 بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار محل

 1/8/66تا 15/7/66 11/7/66تا 25/6/66 4/11/66تا 18/6/66 13/6/66تا 27/8/66 22/8/66تا 6/8/66 تاریخ

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

 13تا 31/7 13تا 31/7 13تا 31/7 13تا 31/7 13تا 31/7 ساعت

 بخش داخلی بخش داخلی داخلیبخش  بخش داخلی بخش داخلی بخش

 

  



شتی ردمانی   قم  (3)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلیمهر                                                                                                               نیمسال دوم    59دانشجویان رپستاری ورودی                   عملی ربرسی وضعیت سالمت                                                                                      ربانهم                         دادکشنه رپستاری و مامایی          
 59-59سال 

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 محمد تقوی .1 دانشجویان

 یوسفیاکبر  .2
 عبداله صمصامی .3
 امیرحسین صنیعی ایرانی .4
 محمدجواد غالمی .5
 سجاد قاسمی .6
 امیرحسین دادش نژاد .7

 لیال علیرضالو .1
 هانیه زارع .2
 کوثر عباس تبار .3

 شیوا بیات اسفندانی .4

 امید رضایی .5

 ابراهیم نجارزادیان .6
 مهدی نیک بیان .7

 آقای محمد قمی .8

 حامد احمدی شوربالغ .1
 مصطفی باباپور .2
 حسین بابایی .3
 حسین پورسینا  .4
 مهدی حیدری .5
 محمدرضا خلیلی نیا .6

 آقای محتشمی .7

 محدثه بابایی پور .1
 مبینا بهادری .2
 مریم پیش یار  .3
 مینا جمشید پور .4

 صدیقه سلمانی .5

 زهرا سرمدی .6

 فاطمه طاهری شوره یی  .7

 پریسا محمدی .1

 ریحانه کرمی .2
 سعیده تهم .3

 فرزانه عسگری مال شیخ .4
 فائزه سادات موسوی .5

 مهدیه رجبی .6

 فاطمه سوار .7

 خانم دکتر پاشایی خانم دکتر پاشایی خانم دکتر پاشایی خانم دکتر پاشایی خانم دکتر پاشایی مربی

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

 17/8/66تا14/8/66 13/8/66تا6/8/66 12/11/66تا6/11/66 25/6/66تا18/6/66 3/11/66تا26/6/66 تاریخ

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

 13تا 31/7 13تا 31/7 13تا 31/7 13تا 31/7 13تا 31/7 ساعت

 بخش های داخلی و جراحی جراحیبخش های داخلی و  بخش های داخلی و جراحی بخش های داخلی و جراحی بخش های داخلی و جراحی بخش

 روز است.4عملی بررسی وضعیت سالمت برای هر گروه، واحد 

 


