
 7ترم 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 دانشکده پرستاری و مامایی

 9376-77برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 73رشته پرستاری ورودی 

 33/7 –33/93 ساعت

ش
یای

و ن
ز 

ما
ن

 

97-93 

 شنبه
کاراموزی در عرصه  -(دیالیزدر عرصه ویژه) ورزی،کار (9)کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران و فوریتها

کارورزی در عرصه   -کاراموزی در عرصه مدیریت خدمات پرستاری -بهداشت فرد، خانواده و محیط

 کودکان بیماریهای 

 

  خانم طاهری  -خانم موسوی -آقای دکتر شجاعی ، خانم مهنایی،خانم دهقانی، خانم دکتر پاشایی -آقای صدری –آقای عباسی نیا  نام استاد :

 یکشنبه
کاراموزی در عرصه  -(دیالیزدر عرصه ویژه) ورزی،کار (9)کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران و فوریتها

کارورزی در عرصه   -کاراموزی در عرصه مدیریت خدمات پرستاری -بهداشت فرد، خانواده و محیط

 کودکان بیماریهای 

 

  خانم طاهری  -خانم موسوی -آقای دکتر شجاعی ، خانم مهنایی،خانم دهقانی، خانم دکتر پاشایی -آقای صدری –آقای عباسی نیا  نام استاد :

 دوشنبه
کاراموزی در عرصه  -(دیالیزدر عرصه ویژه) ورزی،کار (9)کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران و فوریتها

کارورزی در عرصه   -کاراموزی در عرصه مدیریت خدمات پرستاری -بهداشت فرد، خانواده و محیط

 کودکان بیماریهای 

 

  خانم طاهری  -خانم موسوی -آقای دکتر شجاعی ، خانم مهنایی،خانم دهقانی، خانم دکتر پاشایی -آقای صدری –آقای عباسی نیا  نام استاد :

 سه شنبه
– -(ICUو  سی یوسی کارآموزی در عرصه ویژه)-(9)کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران و فوریتها

 کودکانکارورزی در عرصه بیماریهای  -(2کاراموزی در عرصه مدیریت خدمات پرستاری)

کارآموزی در عرصه -(9)کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران و فوریتها

کاراموزی در عرصه مدیریت خدمات – -(ICUو  سی یوسی ویژه)

 کودکانکارورزی در عرصه بیماریهای  -(2پرستاری)

 خانم موسوی  -آقای دکتر شجاعی -آقای بهمن آقایی-خانم گلفشان -خانم یوسفی خانم موسوی  -آقای دکتر شجاعی -آقای بهمن آقایی-خانم گلفشان -خانم یوسفی نام استاد :

چهارشن

 به

– -(ICUو  سی یوسی کارآموزی در عرصه ویژه)-(9)کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران و فوریتها

 کودکانکارورزی در عرصه بیماریهای  -(2کاراموزی در عرصه مدیریت خدمات پرستاری)
 

  خانم موسوی  -آقای دکتر شجاعی -آقای بهمن آقایی-خانم گلفشان -خانم یوسفی نام استاد :

 باشنددانشجویان واحد مدیریت خدمات پرستاری  حتما بایستی در تحویل شیفت صبح و عصر حضور فعال داشته 

تمامی گروهها با هم به شکل بازدید از مراکز و بهداشت مدارس برگزار می  و یک هفته بعد از اتمام ترم(برای قبل از شروع ترم )یک هفته واحد از کاراموزی در عرصه بهداشت فرد، خانواده و محیط1

 شود

  



 7ترم
 76-77نیمسال دوم سال تحصیلی  73برنامه کاراموزی در عرصه دانشجویان پرستاری ورودی 

 9 هفته
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روز دوم 3آقای دکتر شجاعی)

 هفته(

 گذراندن کاراگاه های زیر الزامی است: 

 11-11-مهرماه یکشنبه2 –آقای دکتر شجاعی  ساعت(3اعتبار بخشی) .1

 (11-11-مهر11خانم دکتر پاشایی)شنبهساعت( 1ک خانواده )جایگاه پرستار در برنامه کشی  .2

 (11-11مهر22خانم دکتر پاشایی)شنبه ساعت(1آشنایی با مخاطرات شغلی ) .3

 

بهداشت  -کتر پاشایی و خانم دهقانیمربی: بازیدها: خانم د روز(2برگزار می شود ) همزمانبرای تمامی گروهها به شکل  وکلیه بازدیدهای بهداشت سالمت فرد، خانواده و محیط خارج از برنامه 

 مدارس: خانم دهقانی و آقای دکتر شجاعی 

 برنامه بازدیدها:  

 ( 2کارخانه)طبق برنامه اعالم شده(شهریور    22و  12روز( 2شهریور    )طبق برنامه اعالم شده(                                                          مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری )22و  12روز( 

 ( 1آب و فاضالب )شهریور22روز(1شهریور                                                                                            بهداشت محیط بیمارستان)22روز 

 ( 1خانه سالمندان)دی ماه2-13روز(1بهداشت مدارس)                                            شهریور                                                  21روز                                             

a) دو شنبه گروه 12/7/29: )مرکز مسجد جامع(برنامه طب کارE       ،22/7/29 شنبه گروهA            ،22/1/29  شنبه گروهB            ،11/2/29 ه شنبه گروC              ،2/12/29شنبه گروهD 

  



 

 برنامه بازدیدها
 

 

 زمان                                                         

 نام  مرکز    
 5/01-01 8-01 مربی

 بازدید از کارخانه
  A گروه خانم دهقانی 01/6/16

  B گروه  خانم دهقانی 11/6/16

 بیماریهای رفتاریبازدید از مرکز مشاوره با 
  B گروه  خانم دکتر پاشایی 01/6/16

 A گروه  خانم دکتر پاشایی 11/6/16

 11/6/16 بازدید از آب و فاضالب
خانم دکتر پاشایی و  

 خانم دهقانی

 A گروه

 با خانم دهقانی

  B گروه 

 خانم دکتر پاشایی

 11/6/16 بازدید از بهداشت محیط بیمارستان
  خانم دکتر پاشایی و

 خانم دهقانی

 Aگروه

 بیمارستان کامکار

 خانم دهقانی

 Bگروه

بیمارستان شهید 

 بهشتی

 خانم دکتر پاشایی

 10/6/16 بازدید از خانه سالمندان
خانم دکتر پاشایی و  

 خانم دهقانی

 Aگروه

 مرکز فاطمیه

 خانم دهقانی

 Bگروه

مرکز مراقبت و 

نگهداری 

سالمندان 

 آسایشگاه

 خانم دکتر پاشایی



 Aگروه

 علیرضا عالمی حشمت           -0
 محمدامین نصیری                -1
 مصطفی پور حسنی               -3

 محمد حاجی ناظری                -4
 حمیدرضا محمدی                  -5
 پیمان اقابابایی                      -6
 مهدی زین العابدین قمی         -7
 آقای ضیغمی -8
 ابراهیم احمدی -1

 حسین محمدی01

 ابوالفضل بخشی -00

 علی نجفی قشالقی -01

 سید محمد مهدی زارعی            - 03

 سمیه الماسی االنق    - 04

 فاطمه درخشان - 05

          خانم شیری-06

              خانم میرعابدینی -07

 Bگروه

                            مریم کیا  -0
                            کالئیآهنگر1
 حدیثه صفدری                        -3

 فرزانه جانی                            -4

                   زهرا محمدی زاد -5

 زهرا حسین خانی شاد               -6

                     فرزانه نصرآبادی -7

 فاطمه همراهی -8

 غزاله مرادی -1
 زهراخطیبی کشکک -01
 خانم الیاسی-00

 زینب فیضی -01

 مریم کرمی -03

 سودابه محمودی -04
 سپیده تاره -05
 عالمه آقاجانی-06
 منصوره سلیمانی یزدی-07
 زینب اسدی   -08

 

 

  



 

 

شتی ردمانی   قم  (7)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی اولنیمسال                                                                                                                           39دانشجویان رپستاری ورودی                                                                              کارآموزی رد رعهص وژیه )دیالز( ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 36-37سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -0 دانشجویان 
 محمدامین نصیری  -1
 حسین محمدی -3
 علی نجفی قشالقی -4

 مهدی زین العابدین قمی -5
 آقای ضیغمی -6

 حمیدرضا محمدی -7

 مریم کیا  -0

 حدیثه صفدری -1

 جانیفرزانه  -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 خانم محمدی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -0

 زهرا محمدی زاد -1

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم الیاسی-8

 ابراهیم احمدی -0
 ابوالفضل بخشی -1
 مصطفی پور حسنی -3
 محمد حاجی ناظری -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 پیمان اقابابایی -6

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-0

 زینب اسدی -1

 فاطمه درخشان -3
 ربابه بختیاریان -4

 سمیه الماسی االنق  -5

 خانم میرعابدینی -6

 خانم شیری -7

 آقای صدری آقای صدری آقای صدری آقای صدری آقای صدری مربی 

 بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار محل 

 4/01/16تا 08/1/16 03/1/16تا 17/8/16 11/8/16تا 6/8/16 0/8/16تا 05/7/16 01/7/16تا 15/6/16 تاریخ

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

 31/7-03 31/7-03 31/7-03 31/7-03 31/7-03 ساعت 

 دیالیز دیالیز دیالیز دیالیز دیالیز بخش

 

  



شتی ردمانی   قم  (7)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی اولنیمسال                                                                                                                           39دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                     ccuرد رعصهوژیه کارآموزی  ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 36-37سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -0 دانشجویان 
 محمدامین نصیری  -1
 حسین محمدی -3
 علی نجفی قشالقی -4

 مهدی زین العابدین قمی -5
 آقای ضیغمی -6

 حمیدرضا محمدی -7

 مریم کیا  -0

 حدیثه صفدری -1

 فرزانه جانی -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 خانم محمدی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -0

 زهرا محمدی زاد -1

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم الیاسی-8

 ابراهیم احمدی -0
 ابوالفضل بخشی -1
 مصطفی پور حسنی -3
 یمحمد حاجی ناظر -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 پیمان اقابابایی -6

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-0

 زینب اسدی -1

 فاطمه درخشان -3
 ربابه بختیاریان -4

 سمیه الماسی االنق  -5

 خانم میرعابدینی -6

 خانم شیری -7

 آقاییآقای بهمن  آقای بهمن آقایی آقای بهمن آقایی آقای بهمن آقایی آقای بهمن آقایی مربی 

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

 6/01/16تا 10/1/16 05/1/16تا 31/8/16 14/8/16تا 1/8/16 3/8/16تا 08/7/16 01/7/16تا 18/6/16 تاریخ

 سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح(سه  سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( روز

 31/7-03صبح ساعت 

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

  Ccu  Ccu  Ccu  Ccu  Ccu بخش

 

 

 

  



شتی ردمانی   قم  (7)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی اولنیمسال                                                                                                                           39دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                 ICUرد رعصهوژیه کارآموزی  ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 36-37سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  روهگ

 علیرضا عالمی حشمت -0 دانشجویان 
 محمدامین نصیری  -1
 حسین محمدی -3
 علی نجفی قشالقی -4

 مهدی زین العابدین قمی -5
 آقای ضیغمی -6

 حمیدرضا محمدی -7

 مریم کیا  -0

 حدیثه صفدری -1

 فرزانه جانی -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 خانم محمدی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -0

 زهرا محمدی زاد -1

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم الیاسی-8

 ابراهیم احمدی -0
 ابوالفضل بخشی -1
 مصطفی پور حسنی -3
 ناظریمحمد حاجی  -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 پیمان اقابابایی -6

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-0

 زینب اسدی -1

 فاطمه درخشان -3
 ربابه بختیاریان -4

 سمیه الماسی االنق  -5

 خانم میرعابدینی -6

 خانم شیری -7

 خانم سلیمانی-8

 آقای عباسی نیا –خانم گلفشان  آقای عباسی نیا –خانم گلفشان  آقای عباسی نیا –خانم گلفشان  آقای عباسی نیا –خانم گلفشان  آقای عباسی نیا –خانم گلفشان  مربی 

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

 01/7/16تا 18/6/16 6/01/16تا 10/1/16 05/1/16تا 31/8/16 14/8/16تا 1/8/16 3/8/16تا 08/7/16 تاریخ

 سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( روز

 31/7-03صبح ساعت 

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 ICU-ICU OPEN HEART ICU-ICU OPEN HEART ICU-ICU OPEN HEART ICU-ICU OPEN HEART ICU-ICU OPEN HEART بخش

 
 باشد )سه شنبه ها(آقای محمد عباسی نیا می  ICU  OPEN  HEARTمربی 

  



شتی ردمانی   قم  (7)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی اولنیمسال                                                                                                                           39دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                    رد رعهص بیماریهای کودکان کارآموزی  ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 36-37سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -0 دانشجویان 
 محمدامین نصیری  -1
 حسین محمدی -3
 علی نجفی قشالقی -4

 مهدی زین العابدین قمی -5
 حمیدرضا محمدی -6

 مریم کیا  -0

 حدیثه صفدری -1

 فرزانه جانی -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 خانم محمدی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -0

 زهرا محمدی زاد -1

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم الیاسی-8

 ابراهیم احمدی -0
 ابوالفضل بخشی -1
 مصطفی پور حسنی -3
 محمد حاجی ناظری -4
 مهدی زارعیسید محمد  -5
 پیمان اقابابایی -6

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-0

 زینب اسدی -1

 فاطمه درخشان -3
 ربابه بختیاریان -4

 سمیه الماسی االنق  -5

 خانم میرعابدینی -6

 

 خانم طاهری خانم طاهری خانم طاهری خانم طاهری خانم طاهری مربی 

 م.آ.د حضرت فاطمه معصومه)س( م.آ.د حضرت فاطمه معصومه)س( م.آ.د حضرت فاطمه معصومه)س( فاطمه معصومه)س(م.آ.د حضرت  م.آ.د حضرت فاطمه معصومه)س( محل 

 0/8/16تا 05/7/16 01/7/16تا 15/6/16 4/01/16تا 08/1/16 03/1/16تا 17/8/16 11/8/16تا 6/8/16 تاریخ

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

 31/7-03صبح 31/7-03صبح 31/7-03صبح 31/7-03صبح 31/7-03صبح ساعت 

 بخش های عمومی و ویژه کودکان بخش های عمومی و ویژه کودکان بخش های عمومی و ویژه کودکان بخش های عمومی و ویژه کودکان بخش های عمومی و ویژه کودکان بخش

 

  



شتی ردمانی   قمدااگشنه علوم زپشکی و خدمات   (7)رتم بهدا

تحصیلی اولنیمسال                                                                                                                           39دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                    رد رعهص بیماریهای کودکان کارآموزی  ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 36-37سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -0 دانشجویان 
 محمدامین نصیری  -1
 حسین محمدی -3
 علی نجفی قشالقی -4

 مهدی زین العابدین قمی -5
 آقای ضیغمی -6

 حمیدرضا محمدی -7

 مریم کیا  -0

 حدیثه صفدری -1

 فرزانه جانی -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 خانم محمدی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -0

 زهرا محمدی زاد -1

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم الیاسی-8

 ابراهیم احمدی -0
 ابوالفضل بخشی -1
 مصطفی پور حسنی -3
 یمحمد حاجی ناظر -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 پیمان اقابابایی -6

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-0

 زینب اسدی -1

 فاطمه درخشان -3
 ربابه بختیاریان -4

 سمیه الماسی االنق  -5

 خانم میرعابدینی -6

 خانم شیری -7

 خانم موسوی خانم موسوی خانم موسوی خانم موسوی خانم موسوی مربی 

 م.آ.د حضرت فاطمه معصومه)س( م.آ.د حضرت فاطمه معصومه)س( م.آ.د حضرت فاطمه معصومه)س( م.آ.د حضرت فاطمه معصومه)س( فاطمه معصومه)س(م.آ.د حضرت  محل 

 3/8/16تا 08/7/16 01/7/16تا 18/6/16 6/01/16تا 10/1/16 05/1/16تا 31/8/16 14/8/16تا 1/8/16 تاریخ

 سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( )صبح(سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه  روز

 31/7-03صبح ساعت 

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 بخش های عمومی و ویژه کودکان بخش های عمومی و ویژه کودکان بخش های عمومی و ویژه کودکان بخش های عمومی و ویژه کودکان بخش های عمومی و ویژه کودکان بخش

 

  



 

شتی ردمانی   قم  (7)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی اولنیمسال                                                                                                                           39دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                    سالمت فرد خانواده و محیط  کارآموزی  ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 36-37سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -0 دانشجویان 
 محمدامین نصیری  -1
 حسین محمدی -3
 علی نجفی قشالقی -4

 مهدی زین العابدین قمی -5
 حمیدرضا محمدی -6

 مریم کیا  -0

 صفدریحدیثه  -1

 فرزانه جانی -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 خانم محمدی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -0

 زهرا محمدی زاد -1

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم الیاسی-8

 ابراهیم احمدی -0
 ابوالفضل بخشی -1
 مصطفی پور حسنی -3
 محمد حاجی ناظری -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 پیمان اقابابایی -6

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-0

 زینب اسدی -1

 فاطمه درخشان -3
 ربابه بختیاریان -4

 سمیه الماسی االنق  -5

 خانم میرعابدینی -6

 

 خانم مهنازاده اقای دکتر شجاعی مهنازادهخانم  خانم مهنازاده اقای دکتر شجاعی مربی 

 مرکز بهداشت چمران مرکز بهداشت چمران مرکز بهداشت چمران مرکز بهداشت چمران مرکز بهداشت چمران محل 

 01/7/16تا 15/6/16 4/01/16تا 08/1/16 03/1/16تا 17/8/16 11/8/16تا 6/8/16 0/8/16تا 05/7/16 تاریخ

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

 31/7-03صبح 31/7-03صبح 31/7-03صبح 31/7-03صبح 31/7-03صبح ساعت 

 11متری خیام، نبش کوچه 19آدرس مرکز چمران: 

 برنامه بازدیدها:  

 ( 2کارخانه)شهریور    )طبق برنامه اعالم شده(22و  12روز( 2مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری )                                         شهریور    )طبق برنامه اعالم شده(               22و  12روز 

 ( 1آب و فاضالب )شهریور22روز(1ن)شهریور                                                                                            بهداشت محیط بیمارستا22روز 

 ( 1خانه سالمندان)دی ماه2-13روز(1شهریور                                                                                             بهداشت مدارس) 21روز                                             

b) ه گروهدو شنب 12/7/29: )مرکز مسجد جامع(برنامه طب کارE       ،22/7/29 شنبه گروهA            ،22/1/29  شنبه گروهB            ،11/2/29  شنبه گروهC              ،2/12/29شنبه گروهD 

    

  



شتی ردمانی   قم  (7)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی اولنیمسال                                                                                                                           39دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                    رد رعهص اورژانس رد بحران و حوادث غیرمترقبه  کارآموزی  ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 36-37سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -0 دانشجویان 
 محمدامین نصیری  -1
 حسین محمدی -3
 علی نجفی قشالقی -4

 مهدی زین العابدین قمی -5
 آقای ضیغمی -6

 حمیدرضا محمدی -7

 مریم کیا  -0

 حدیثه صفدری -1

 فرزانه جانی -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 خانم محمدی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -0

 زهرا محمدی زاد -1

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم الیاسی-8

 ابراهیم احمدی -0
 ابوالفضل بخشی -1
 مصطفی پور حسنی -3
 محمد حاجی ناظری -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 پیمان اقابابایی -6

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-0

 زینب اسدی -1

 فاطمه درخشان -3
 ربابه بختیاریان -4

 سمیه الماسی االنق  -5

 خانم میرعابدینی -6

 خانم شیری -7

 آقای محمد عباسی نیا آقای محمد عباسی نیا آقای محمد عباسی نیا محمد عباسی نیاآقای  آقای محمد عباسی نیا مربی 

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

 11/8/16تا 6/8/16 0/8/16 تا05/7/16 01/7/16تا 15/6/16 4/01/16تا 08/1/16 03/1/16تا 17/8/16 تاریخ

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

 31/7-03صبح 31/7-03صبح 31/7-03صبح 31/7-03صبح 31/7-03صبح ساعت 

 اورژانس  اورژانس  اورژانس  اورژانس  اورژانس  بخش

 

 

  



شتی  (7)رتم ردمانی   قم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی اولنیمسال                                                                                                                           39دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                    رد رعهص اورژانس رد بحران و حوادث غیرمترقبه  کارآموزی  ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 36-37سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -0 دانشجویان 
 محمدامین نصیری  -1
 حسین محمدی -3
 علی نجفی قشالقی -4

 مهدی زین العابدین قمی -5
 آقای ضیغمی -6

 حمیدرضا محمدی -7

 خانم شیری -8

 مریم کیا  -0

 حدیثه صفدری -1

 فرزانه جانی -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 خانم محمدی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -0

 زهرا محمدی زاد -1

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم الیاسی-8
 آقای ضیغمی -1

 ابراهیم احمدی -0
 ابوالفضل بخشی -1
 پور حسنی مصطفی -3
 محمد حاجی ناظری -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 پیمان اقابابایی -6

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-0

 زینب اسدی -1

 فاطمه درخشان -3
 ربابه بختیاریان -4

 سمیه الماسی االنق  -5

 خانم میرعابدینی -6

 خانم شیری -7

 خانم نادری -آخوندزادهخانم  خانم یوسفی خانم یوسفی خانم یوسفی خانم یوسفی مربی 

 بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان نکویی بیمارستان نکویی محل 

 14/8/16تا 1/8/16 3/8/16تا 08/7/16 01/7/16تا 18/6/16 6/01/16تا 10/1/16 05/1/16تا 31/8/16 تاریخ

 سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( روز

 31/7-03صبح ساعت 

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 31/7-03صبح

 31/6تا 31/03عصر

 اورژانس  اورژانس  اورژانس  اورژانس  اورژانس  بخش

 

  



شتی ردمانی   قم  (7)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی اولنیمسال                                                                                                                           39دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                    رد رعهص مدرییت خدمات رپستاری  کارآموزی  ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 36-37سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -0 دانشجویان 
 محمدامین نصیری  -1
 حسین محمدی -3
 علی نجفی قشالقی -4

 مهدی زین العابدین قمی -5
 حمیدرضا محمدی -6

 مریم کیا  -0

 حدیثه صفدری -1

 فرزانه جانی -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 خانم محمدی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -0

 زهرا محمدی زاد -1

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم الیاسی-8

 ابراهیم احمدی -0
 ابوالفضل بخشی -1
 مصطفی پور حسنی -3
 محمد حاجی ناظری -4
 مهدی زارعیسید محمد  -5
 پیمان اقابابایی -6

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-0

 زینب اسدی -1

 فاطمه درخشان -3
 ربابه بختیاریان -4

 سمیه الماسی االنق  -5

 خانم میرعابدینی -6

 

 خانم موسوی)شنبه تا دوشنبه( مربی 

آقای شجاعی)سه شنبه و 

 چهارشنبه(

 خانم موسوی)شنبه تا دوشنبه(

شنبه و آقای شجاعی)سه 

 چهارشنبه(

 خانم موسوی)شنبه تا دوشنبه(

آقای شجاعی)سه شنبه و 

 چهارشنبه(

 خانم موسوی)شنبه تا دوشنبه(

آقای شجاعی)سه شنبه و 

 چهارشنبه(

 خانم موسوی)شنبه تا دوشنبه(

آقای شجاعی)سه شنبه و 

 چهارشنبه(

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

 05/1/16تا 17/8/16 14/8/16تا 6/8/16 3/8/16تا 05/7/16 01/7/16تا 15/6/15 6/01/16تا 08/1/16 تاریخ

 سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح(سه  سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( چهارشنبه )صبح( سه شنیه)صبح و عصر( شنبه تا چهارشنبه  روز

 )صبح(7-31/03 ساعت 

 )عصر(31/7تا 31/03

 )صبح(31/03-7

 )عصر(31/7تا 31/03

 )صبح(31/03-7

 )عصر(31/7تا 31/03

 )صبح(31/03-7

 )عصر(31/7تا 31/03

 )صبح(31/03-7

 )عصر(31/7تا 31/03

 تمامی بخش ها تمامی بخش ها تمامی بخش ها هاتمامی بخش  تمامی بخش ها بخش

 دانشجویان بایستی در تحویل ابتدا و انتهای شیفت صبح و عصر حضور فعال داشته باشند.
 


