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 (2)ترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                               69کارآموزی  اصول و مهارتهای پرستاری                      دانشجویان پرستاری ورودی  بهمن برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی                               

 Kگروه Hگروه Gگروه Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 مهدی مرادی مهر .1 دانشجویان

 محمد کارگر فرد .2

 مهدی خدری .3

 عباس ونکی .4

 محمد بابااحمدی .5

 محمد بلوجان .6

 آقای کاظمی .7

 

 علیرضا تقی نسب .1

 علی پناهی .2

 یونس رحمانی .3

 ابوالفضل ملک زاده .4

 علی نورانی .5

 سید مجتبی حسینی .6

 علیزادهسجاد  .1

 علی سمیعی .2

 سجاد شعبانی .3

 امیر ابوالقاسمی .4

 مرتضی مهاجری .5

 جوادیانمحمدحسین  .1

 محمد جعفر جعفری .2

 امیرحسین حمیدی .3

 مهدی صفایی .4

 معین سنگی .5

 محسن کردآبادی .6

 حامد افشار .7

 حامد بهشتی .1

 امیر محمد وزیری .2

امیرحسین رضایی  .3

 روشن

 علی مستانی .4

 احمد حسنلو .5

 علیرضا سهل آبادی .6

 آرش کریمیان .7

 

 ل راسخراحی .1

 فاطمه قلیچ خانی .2

 فاطمه پریمی .3

 سعیده سجادی .4

 فاطمه سروریان .5

 حانیه حیدری .6

 نسیبه پارسا .1

 زهرا تاهو .2

 زهره فریس آبادی .3

 نعیمه باقری .4

 فاطمه محمدی .5

 نژادسوسن هاشمی  .6

 فائزه طاهر .7

 مریم احمدلو .1

 فاطمه نوروزی .2

 فاطمه شهمرادی .3

 آرزو اکبری .4

 فاطمه معصومی .5

 فرشته حاصلی  .6

 فاطمه تلفونی .7

 امیری عقیده .1

 ریحانه حاتمی نصر .2

 یاسمن عارفی .3

 زهرا دلیری .4

 زینب صبوری .5

 زهرا سلمانی .6

 حانیه دبیری فرد .7

 مربی
 خانم محمودی خانم محمودی خانم محمودی خانم عبدی خانم عبدی آقای دخایی خانم افزون عبدی خانم آقای دخایی

 م آد فرقانی فرقانیم آ د  م آد فرقانی م آ د شهید بهشتی شهید بهشتیم آ د  فرقانیم آد  م آد فرقانی شهید بهشتیم آد   م آد  فرقانی محل

 27/2تا  22/8 23/8تا  25/7 24/7تا  27/6 27/2تا  22/8 24/7تا  27/6 27/2تا  22/8 23/8تا  25/7 23/8تا  25/7 24/7تا  27/6 تاریخ

 روز
 سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه به و چهارشنبهسه شن چهارشنبه و شنبه سه چهارشنبه و شنبه سه سه شنبه و چهارشنبه

 13تا33/7 ساعت
 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7

 بخش جراحی بخش جراحی بخش جراحی راحیبخش ج بخش جراحی بخش جراحی بخش جراحی بخش جراحی بخش جراحی بخش

 روز است)سه شنبه و چهارشنبه(6کاراموزی
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 (3دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم)ترم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                 69دانشجویان پرستاری ورودی  مهر                     عملی بررسی وضعیت سالمتبرنامه  دانشکده پرستاری و مامایی                    

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 مریم باپیری .1 دانشجویان

 زهرا چیت ساز اصفهانی .2

 عسل حافظی .3

 فاطمه حامدی فرد .4

 فاطمه مرادلو .5

 فاطمه سادات مصطفوی منتظری .6

 زهرا نجار .7

 ایمان جوله کاه .8

 امیر حسین مشتاقی .2

 

 مهدی عباسی .1

 شاسبیمحسن گر .2

 علی جوادزاده .3

 محمد اورعی  .4

 امیرحسین بی غم .5

 رضا برزگر .6

 سیده مریم موسوی موید .7

 اعظم قمی کجائی .8

 نبا کسار .1

 فاطمه موالئی .2

 زهرا غالم پور اقداش .3

 محدثه غالمرضایی .4

 زهره مانده علی جمکرانی .5

 سید ابوالفضل اسماعیل نژاد .6

  وحید شهرجردی .7

 مهدی بربری .8

 ابوالقاسم رحمانی .1

 سعید حیدری راد .2

محمد حسین داوودی  .3

 نیا

 مهدی رجبعلی .4

 محمد رضا شیری یکتا .5

 علیرضا صالحی .6

 دانیال مهرابی .7

 مهدی خدری  .8

 محمد بابااحمدی .2

 

برای بررسی وضعیت سالمت  

این گروه در گروه های دیگر 

 ادغام می شود

 افاق یحیایی  .1

 زهرا مهدوی اصل .2

 زهرا عزیزی .3

 طاهره ناصری .4

 حمیده روشن .5

 زهرا شیرانی .6

 قزل قلعهمعصومه قنبری  .7

 محمد بلوجان .8

 آقای کاظمی .2

 مربی
 آقای عباسی نیا  خانم دکتر پاشایی 

 

  آقای دکتر عباسی  آقای دکتر عباسی  آقای دکتر عباسی 

 م آ د شهید بهشتی  م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی محل

 17/2 -13/2 -3/2 -26/8  21/7 -14/7 -7/7 -31/6 12/8 -12/8 -5/8 -28/7 21/7 -14/7 -7/7 -31/6 13/8 -3/8  - 26/7 -12/7 تاریخ

 شنبه   شنبه  شنبه  شنبه  پنج شنبه  روز

 8-12  8-12 8-12 8-12 8-12 ساعت

 داخلی یا جراحی  داخلی یا جراحی داخلی یا جراحی داخلی یا جراحی داخلی یا جراحی بخش
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کالس تئوری در  دانشکده برقرار است )برای همه  22-8)هفته اول ترم شنبه ساعت .(پنج شنبه یا)شنبه روز4روهبرگزار می شود هر گپنج شنبه و   المت روزهای شنبهبخش عملی بررسی وضعیت س

 دانشجویان( 

 

 

 (3)ترم قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                 69دانشجویان پرستاری ورودی  مهر                     رآموزی فارماکولوژی بالینیکابرنامه  دانشکده پرستاری و مامایی                    

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 مریم باپیری .1 دانشجویان

 زهرا چیت ساز اصفهانی .2

 عسل حافظی .3

 فاطمه حامدی فرد .4

 لوفاطمه مراد .5
 فاطمه سادات مصطفوی منتظری .6

 سیده مریم موسوی موید .7

 . ایمان جوله کاه1

 .مهدی عباسی2

 .محسن گرشاسبی3

 . علی جوادزاده4

 . محمد اورعی5

 . امیرحسین بی غم6

 رضا برزگر

 .نبا کسار1

 . فاطمه موالئی2

 .زهرا غالم پور اقداش3

 .محدثه غالمرضایی4

 .اعظم قمی کجائی5

 جمکرانی..زهره مانده علی 6

 ابوالقاسم رحمانی .1

 سعید حیدری راد .2

 محمد حسین داوودی نیا .3

 مهدی رجبعلی .4

 محمد رضا شیری یکتا .5

 علیرضا صالحی .6

 سید ابوالفضل اسماعیل نژاد .1

 وحید شهرجردی .2

 مهدی بربری .3

 دانیال مهرابی .4

 امیر حسین مشتاقی .5

 مهدی افشاری دوست  .6

 عباس ونکی .7

 

 افاق یحیایی  .1

 زهرا مهدوی اصل .2

 زهرا عزیزی .3

 هره ناصریطا .4

 حمیده روشن .5

 زهرا شیرانی .6

 معصومه قنبری قزل قلعه .7

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

 م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی م آ د کامکار م آ د کامکار م آ د کامکار  محل

 23/8تا  25/7 24/7تا  27/6 27/2تا  22/8 23/8تا  25/7 24/7تا  27/6 27/2تا  22/8 تاریخ

 سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه روز
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 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 ساعت

 بخش
 بخشهای داخلی

 

 بخشهای داخلی بخشهای داخلی بخشهای داخلی بخشهای داخلی بخشهای داخلی
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 (3)ترم قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                 69دانشجویان پرستاری ورودی  مهر                                   (2کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان)برنامه                     دانشکده پرستاری و مامایی

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 مریم باپیری .1 دانشجویان

 زهرا چیت ساز اصفهانی .2

 عسل حافظی .3

 فاطمه حامدی فرد .4

 فاطمه مرادلو .5
 فاطمه سادات مصطفوی منتظری .6

 سیده مریم موسوی موید .7

 ایمان جوله کاه .1

 .مهدی عباسی2

 .محسن گرشاسبی3

 . علی جوادزاده4

 . محمد اورعی5

 . امیرحسین بی غم6

 رضا برزگر. 7

 مهدی مرادی مهر .8

 امیرحسین رضایی روشن .2

 

 .نبا کسار1

 . فاطمه موالئی2

 .زهرا غالم پور اقداش3

 .محدثه غالمرضایی4

 .اعظم قمی کجائی5

 ..زهره مانده علی جمکرانی6

 قاسم رحمانیابوال .1

 سعید حیدری راد .2

 محمد حسین داوودی نیا .3

 مهدی رجبعلی .4

 محمد رضا شیری یکتا .5

 علیرضا صالحی .6

 سید ابوالفضل اسماعیل نژاد .1

 وحید شهرجردی .2

 مهدی بربری .3

 دانیال مهرابی .4

 امیر حسین مشتاقی .5

 عباس ونکی .6

 بلوجان محمد .7

 کاظمی آقای .8

  کریمیانآرش .2

 

 افاق یحیایی  .1

 زهرا مهدوی اصل .2

 یزهرا عزیز .3

 طاهره ناصری .4

 حمیده روشن .5

 زهرا شیرانی .6

 معصومه قنبری قزل قلعه .7

 مهدی خدری .8

 محمد بابا احمدی .2

 گلفشانخانم  گلفشانخانم  گلفشانخانم  خانم سوری خانم سوری خانم سوری مربی

 محل
 م آ د کامکار شهید بهشتیم آ د 

 

 بهشتیم آ د شهید  م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی  شهید بهشتیم آ د 

 27/2تا  22/8 23/8تا  25/7 24/7تا  27/6 27/2تا  22/8 23/8تا  25/7 24/7تا  27/6 تاریخ

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

 

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

 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 ساعت

 بخش های داخلی )گوارش( بخش های داخلی )گوارش( بخش های داخلی )گوارش( )گوارش( 2بخش جراحی زنان  بخش های داخلی )گوارش( )گوارش( 2جراحی زنان بخش  بخش
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 (3دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم)ترم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                 69(                                   دانشجویان پرستاری ورودی  مهر2کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان)برنامه    دانشکده پرستاری و مامایی                  

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 مریم باپیری .1 دانشجویان

 زهرا چیت ساز اصفهانی .2

 عسل حافظی .3

 فاطمه حامدی فرد .4

 فاطمه مرادلو .5
 فاطمه سادات مصطفوی منتظری .6

 سیده مریم موسوی موید .7

 ایمان جوله کاه .1

 .مهدی عباسی2 .2

 .محسن گرشاسبی3 .3

 . علی جوادزاده4 .4

 محمد اورعی .5

 امیرحسین بی غم .6

 رضا برزگر .7

 مهدی مرادی مهر .8

 امیرحسین رضایی روشن .2

 .نبا کسار1

 . فاطمه موالئی2

 .زهرا غالم پور اقداش3

 .محدثه غالمرضایی4

 .اعظم قمی کجائی5

 ..زهره مانده علی جمکرانی6

 ابوالقاسم رحمانی .1

 سعید حیدری راد .2

 محمد حسین داوودی نیا .3

 مهدی رجبعلی .4

 محمد رضا شیری یکتا .5

 علیرضا صالحی .6

 مهدی خدری .7

 محمد بابا احمدی .8

 سید ابوالفضل اسماعیل نژاد .1

 وحید شهرجردی .2

 مهدی بربری .3

 دانیال مهرابی .4

 ن مشتاقیامیر حسی .5

 عباس ونکی .6

 بلوجان محمد .7

 اظمیک آقای .8

  آرش کریمیان .2

 افاق یحیایی  .1

 زهرا مهدوی اصل .2

 زهرا عزیزی .3

 طاهره ناصری .4

 حمیده روشن .5

 زهرا شیرانی .6

 معصومه قنبری قزل قلعه .7

 جواد سعادتمند خانم یوسفی خانم یوسفی پاکزبان خانم خانم پاکزبان خانم پاکزبان مربی

 م آ د نکویی م آ د نکویی م آ د نکویی م آ د شهید بهشتی آ د شهید بهشتیم  م آ د شهید بهشتی محل

 24/7تا  27/6 27/2تا  22/8 23/8تا  25/7 24/7تا  27/6 27/2تا  22/8 23/8تا  25/7 تاریخ

 شنبه و چهارشنبهسه  سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه روز
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 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 ساعت

 بخش جراحی ارتوپدی بخش جراحی ارتوپدی بخش جراحی ارتوپدی بخش جراحی ارتوپدی بخش جراحی ارتوپدی بخش جراحی ارتوپدی بخش
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 (4)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                  69دانشجویان پرستاری ورودی بهمن               2رستاری بزرگساالن و سالمندانکارآموزی پ برنامه                 تاری و ماماییدانشکده پرس

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 بهنام عراقی .1 دانشجویان

 ابوالفضل نوری .2

 فاطمه کفراشی .3

 ودارزینب جل .4

 لیال اخوان قمی .5

 الهه پاک روان نمیینی .6

 فاطمه رسولی (1

 معصومه رحیمی (2

 نگین نیکخواه دلشاد (3

 فاطمه حسنی (4

 زینب سامانی پور (5

 مهسا ثنایی (6

 اشرف رضایی واال (7

 

 رضا محمدی  .1

 محمدجواد مصطفایی .2

 مصطفی فالحیان .3

 حمیدرضا محرابیان .4

 علی آزمون .5

 فرشاد خسروخانی .6

 علی پروانه .1

 حمید شیرانی .2

 باباییآقای علی  .3

 علی اصغر موالیی بیدگلی .4

 ایمان جوله کاه .5

 

را گذرانده  2پرستاری بزرگساالن و سالمندان مربی

 اند

 خانم یوسفی خانم یوسفی خانم یوسفی

 شهید بهشتی د.آ.م شهید بهشتی د.آ.م شهید بهشتی د.آ.م محل

 12/2تا  26/8 3/13تا  17/2 21/8تا  5/8 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه به تا دوشنبهشن شنبه تا دوشنبه روز

 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 ساعت

 post ccu post ccu Post ccu بخش
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 (4)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                     69دانشجویان پرستاری ورودی بهمن                     2کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان برنامه دانشکده پرستاری و مامایی                

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 بهنام عراقی .1 دانشجویان

 ابوالفضل نوری .2

 فاطمه کفراشی .3

 زینب جلودار .4

 لیال اخوان قمی .5

 الهه پاک روان نمیینی .6

 فاطمه رسولی .1

 معصومه رحیمی .2

 نگین نیکخواه دلشاد .3

 فاطمه حسنی .4

 زینب سامانی پور .5

 مهسا ثنایی .6

 اشرف رضایی واال .7

 

 رضا محمدی  .1

 محمدجواد مصطفایی .2

 مصطفی فالحیان .3

 حمیدرضا محرابیان .4

 علی آزمون .5

 یفرشاد خسروخان .6

 علی پروانه .1

 حمید شیرانی .2

 آقای علی بابایی .3

 ایمان جوله کاه .4

 علی اصغر موالیی بیدگلی .5

 

گذرانده را  2پرستاری بزرگساالن و سالمندان مربی

 اند

 خانم محمودی خانم محمودی خانم محمودی

 م آد کامکار م آد کامکار م آد کامکار محل

 21/8تا  5/8 33/7تا  14/7 2/7تا  24/6 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 ساعت

 نفرولوژیبخش  بخش نفرولوژی بخش نفرولوژی بخش
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 (4)ترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  قم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                69دانشجویان پرستاری ورودی بهمنومحیط               فرد،خانواده سالمت پرستاریکارآموزی  برنامه دانشکده پرستاری و مامایی       

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 علی اصغر موالیی بیدگلی (1 دانشجویان

 بهنام عراقی (2

 ابوالفضل نوری (3

 فاطمه کفراشی (4

 زینب جلودار (5

 لیال اخوان قمی (6

 الهه پاک روان نمیینی (7

 فاطمه رسولی .1

 معصومه رحیمی .2

 نگین نیکخواه دلشاد .3

 فاطمه حسنی .4

 زینب سامانی پور .5

 مهسا ثنایی .6

 اشرف رضایی واال .7

 

 رضا محمدی  (1

 محمدجواد مصطفایی (2

 صطفی فالحیانم (3

 حمیدرضا محرابیان (4

 علی آزمون (5

 یفرشاد خسروخان (6

 علی پروانه (1

 حمید شیرانی (2

 آقای علی بابایی (3

 ایمان جوله کاه (4

 اکبریخانم  (5

 علی اصغر موالیی بیدگلی (6

 مهدی یزدانی رهبر (7

 ابوالفضل محبی (8

 فرهادیخانم  خانم دنیا دیده خانم دنیا دیده خانم دنیا دیده مربی

 درمانگاه درمانگاه گاهدرمان درمانگاه محل

 2/7تا  24/6 21/8تا  5/8 12/2تا  26/8 33/7تا  14/7 تاریخ

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

 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 ساعت
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 (4)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                 69دانشجویان پرستاری ورودی بهمنومحیط                 فرد،خانواده سالمت پرستاری برنامه ری و مامایی                دانشکده پرستا

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 بهنام عراقی (1 دانشجویان

 ابوالفضل نوری (2

 فاطمه کفراشی (3

 زینب جلودار (4

 اخوان قمیلیال  (5

 الهه پاک روان نمیینی (6

 ابوالفضل محبی (7

 فاطمه رسولی .1

 معصومه رحیمی .2

 نگین نیکخواه دلشاد .3

 فاطمه حسنی .4

 زینب سامانی پور .5

 مهسا ثنایی .6

 اشرف رضایی واال .7

 

 رضا محمدی (1

 محمدجواد مصطفایی (2

 مصطفی فالحیان (3

 حمیدرضا محرابیان (4

 علی آزمون (5

 یفرشاد خسروخان (6

 علی پروانه (1

 حمید شیرانی (2

 لی باباییآقای ع (3

 افشاری دوست (4

 ایمان جوله کاه (5

 اکبریخانم  (6

 علی اصغر موالیی بیدگلی (7

 مهدی یزدانی رهبر (8

 ابوالفضل محبی (2

 آقای دکتر شجاعی آقای دکتر شجاعی آقای دکتر شجاعی مربی

 

 آقای دکتر شجاعی

 درمانگاه درمانگاه درمانگاه درمانگاه  محل

 33/7تا  14/7 12/2تا  26/8 3/13تا  17/2 21/8تا  5/8 تاریخ

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

 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 13تا33/7 ساعت
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 (9)ترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                69دانشجویان پرستاری ورودی مهر                        3ی بزرگساالن و سالمندانکارآموزی پرستار برنامه   دانشکده پرستاری و مامایی

 A گروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Eگروه  گروه 

 حامد احمدی شوربالغ (1 دانشجویان

 مصطفی باباپور (2

 حسین بابایی (3

 سینا حسین پور (4

 مهدی حیدری (5

 محمدرضا خلیلی نیا (6

 محمد تقوی (7

 اکبر یوسفی (8

 یسا محمدیپر .1

 ریحانه کرمی .2
 سعیده تهم .3

 مهدیه رجبی .4

 فاطمه سوار .5

  فاطمه طاهری شوره یی .6

 فرزانه عسگری مال شیخ .7
 فائزه سادات موسوی .8

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

 شیوا بیات اسفندانی .4

 خانم الیاسی .5

 محدثه بابایی پور  .6

 مینا جمشید پور .7

 مریم پیش یار  .8

 

 مبینا بهادری .1

 نیصدیقه سلما .2

 بهنام عراقی .3

 ابوالفضل نوری .4

 فاطمه کفراشی .5

 زینب جلودار .6
 لیال اخوان قمی .7

 زهرا سرمدی .8

 

 عبداله صمصامی .1

 امیرحسین صنیعی ایرانی .2

 محمدجواد غالمی .3

 سجاد قاسمی .4

 امیرحسین دادش نژاد .5

 امید رضایی .6

 مهدی نیک بیان .7

 خانم دهقانی خانم دهقانی خانم دهقانی خانم دهقانی خانم دهقانی مربی

 م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار لمح

 2/7تا  24/6 12/2تا  26/8 21/8تا  5/8 33/7تا  14/7 3/13تا  17/2 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت

 ENTعفونی و  ENTعفونی و  ENTعفونی و  ENTعفونی و  ENTعفونی و  بخش
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 (9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                69ی مهردانشجویان پرستاری ورود                        3کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان برنامه   دانشکده پرستاری و مامایی

 A  گروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Eگروه گروه 

 حامد احمدی شوربالغ (1 دانشجویان

 مصطفی باباپور (2

 حسین بابایی (3

 سینا حسین پور (4

 مهدی حیدری (5

 محمدرضا خلیلی نیا (6

 محمد تقوی (7

 اکبر یوسفی (8

 پریسا محمدی (1

 ریحانه کرمی (2

 سعیده تهم (3

 مهدیه رجبی (4

 فاطمه سوار (5

 فاطمه طاهری شوره یی (6

 فرزانه عسگری مال شیخ (7
 فائزه سادات موسوی (8

 لیال علیرضالو (1

 هانیه زارع (2

 کوثر عباس تبار (3

 شیوا بیات اسفندانی (4

 خانم الیاسی (5

 محدثه بابایی پور (6

 مینا جمشید پور (7

 مریم پیش یار  (8

 

 بهنام عراقی .1

 ابوالفضل نوری .2

 فاطمه کفراشی .3

 زینب جلودار .4

  لیال اخوان قمی .5

 دیقه سلمانیص .6

 مبینا بهادری .7

 زهرا سرمدی .8

 

 عبداله صمصامی (1

 امیرحسین صنیعی ایرانی (2

 محمدجواد غالمی (3

 سجاد قاسمی (4

 امیرحسین دادش نژاد (5

 امید رضایی (6

 مهدی نیک بیان (7

 خانم عبدی خانم عبدی خانم عبدی  خانم خلیفی آقای آقایی مربی

 م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی یم آ د شهید بهشت م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی محل

 33/7تا  14/7 3/13تا  17/2 12/2تا  26/8 21/8تا  5/8 2/7تا  24/6 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت

 )اعصاب، خون و غدد( بخش داخلی بخش
 بخش داخلی )اعصاب، خون و غدد( بخش داخلی )اعصاب، خون و غدد( بخش داخلی )اعصاب، خون و غدد( بخش داخلی )اعصاب، خون و غدد(
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 (9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                69دانشجویان پرستاری ورودی مهرایران               عشای مشکالت پرستاری کاراموزی برنامه       دانشکده پرستاری و مامایی

 Aگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Eگروه  گروه 

 حامد احمدی شوربالغ (1 دانشجویان

 مصطفی باباپور (2

 حسین بابایی (3

 سینا حسین پور (4

 مهدی حیدری (5

 محمدرضا خلیلی نیا (6

 محمد تقوی (7

 اکبر یوسفی (8

 سا محمدیپری (1

 ریحانه کرمی (2

 سعیده تهم (3

 مهدیه رجبی (4

 فاطمه سوار (5

 فاطمه طاهری شوره یی (6

 فرزانه عسگری مال شیخ (7
 فائزه سادات موسوی (8

 لیال علیرضالو (1

 هانیه زارع (2

 کوثر عباس تبار (3

 شیوا بیات اسفندانی (4

 خانم الیاسی (5

 علی بابایی  (6

 محدثه بابایی پور (7

 مینا جمشید پور (8

 مریم پیش یار  (2
 

 مبینا بهادری (1

 دیقه سلمانیص (2

 زهرا سرمدی  (3

 بهنام عراقی (4

 ابوالفضل نوری (5

 فاطمه کفراشی (6

 زینب جلودار (7

  لیال اخوان قمی (8

 

 عبداله صمصامی .1

 امیرحسین صنیعی ایرانی .2

 محمدجواد غالمی .3

 سجاد قاسمی .4

 امیرحسین دادش نژاد .5

 امید رضایی .6

 مهدی نیک بیان .7

 عاطفه محمد حسینی .8

 خانم چودار نم چودارخا خانم چودار خانم چودار خانم چودار مربی

 م آ د  نکویی م آ د  نکویی م آ د  نکویی م آ د  نکویی م آ د  نکویی محل

 21/8تا  5/8 2/7تا  24/6 3/13تا  17/2 12/2تا  26/8 33/7تا  14/7 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت
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 بخش جراحی اعصاب و سوختگی بخش جراحی اعصاب و سوختگی بخش جراحی اعصاب و سوختگی بخش جراحی اعصاب و سوختگی بخش جراحی اعصاب و سوختگی بخش

 

 

 
 (9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                69دانشجویان پرستاری ورودی مهرنوزاد                  و مادر بهداشت، پرستاری کاراموزیکارآموزی  برنامه       دانشکده پرستاری و مامایی

 Aگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Eگروه  گروه 

 حامد احمدی شوربالغ (1 دانشجویان

 مصطفی باباپور (2

 حسین بابایی (3

 سینا حسین پور (4

 ی حیدریمهد (5

 محمدرضا خلیلی نیا (6

 محمد تقوی (7

 اکبر یوسفی (8

 پریسا محمدی (1

 ریحانه کرمی (2

 سعیده تهم (3

 مهدیه رجبی (4

 فاطمه سوار (5

 فاطمه طاهری شوره یی (6

 فرزانه عسگری مال شیخ (7
 فائزه سادات موسوی (8

 لیال علیرضالو (1

 هانیه زارع (2

 کوثر عباس تبار (3

 شیوا بیات اسفندانی (4

 خانم الیاسی (5

 محدثه بابایی پور (6

 مشید پورمینا ج (7

 مریم پیش یار  (8

 مبینا بهادری (1

 صدیقه سلمانی (2

 زهرا سرمدی (3

 عبداله صمصامی (1

 امیرحسین صنیعی ایرانی (2

 محمدجواد غالمی (3

 سجاد قاسمی (4

 امیرحسین دادش نژاد (5

 امید رضایی (6

 مهدی نیک بیان (7

 خانم دیانتی خانم دیانتی خانم دیانتی خانم دیانتی خانم دیانتی مربی

 م آ د نکویی م آد ایزدی م آد ایزدی زدیم آد ای م آ د نکویی محل

 12/2تا  26/8 33/7تا  14/7 2/7تا  24/6 3/13تا  17/2 21/8تا  5/8 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت
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 وپدیبخش ارت بخش
 -پست پارتوم – بخش جراحی زنان

 نوزادان 

 -پست پارتوم  -بخش جراحی زنان نوزادان  -پست پارتوم  -بخش جراحی زنان

 نوزادان

 بخش ارتوپدی

 
 (9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                69دانشجویان پرستاری ورودی مهر                   نوزاد  و مادر بهداشت، پرستاری کاراموزی برنامه   دانشکده پرستاری و مامایی

 Aگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Eگروه  گروه 

 حامد احمدی شوربالغ (1 دانشجویان

 مصطفی باباپور (2

 حسین بابایی (3

 سینا حسین پور (4

 مهدی حیدری (5

 محمدرضا خلیلی نیا (6

 محمد تقوی (7

 اکبر یوسفی (8

 محمدی پریسا (1

 ریحانه کرمی (2

 سعیده تهم (3

 مهدیه رجبی (4

 فاطمه سوار (5

 فاطمه طاهری شوره یی (6

 فرزانه عسگری مال شیخ (7
 فائزه سادات موسوی (8

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

 شیوا بیات اسفندانی (4

 خانم الیاسی (5

 مریم پیش یار   (6

 محدثه بابایی پور (7

 مینا جمشید پور (8

 مریم پیش یار (2

 مبینا بهادری (1

 یقه سلمانیصد (2

 زهرا سرمدی (3

 عبداله صمصامی (1

 امیرحسین صنیعی ایرانی (2

 محمدجواد غالمی (3

 سجاد قاسمی (4

 امیرحسین دادش نژاد (5

 امید رضایی (6

 مهدی نیک بیان (7

 محمودی خانم خانم دکتر علی پور خانم دکتر علی پور ونارجیخانم  گلفشانخانم  مربی

 م آد کامکار آ د شهدا م م آ د شهدا م آ د شهدا م آ د کامکار محل

 3/13تا  17/2 21/8تا  5/8 33/7تا  14/7 2/7تا  24/6 12/2تا  26/8 تاریخ
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 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت

 بخش اورژانس   درمانگاه–بخش لیبر  درمانگاه–بخش لیبر  مانگاه در–بخش لیبر  بخش اورژانس کامکار  بخش
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   (9)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  قم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                                    64پرستاری دربحران،فوریتهاوحوادث غیرمترقبه )عملی(     دانشجویان پرستاری ورودی بهمن                    دانشکده پرستاری و مامایی
 

 Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان

 زهرا محمدی (2

 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 زهرا محمدی زاد (6

 احمد قدیری (7

 کامیاب دولتی بنفشه ورق (8

 

 زهره نیکبخت (1
 فرزانه پورنیا (2

 سارا رزاقی (3
 ویانیفاطمه کا (4
 رعنا کشه فراهانی (5
 زهرا حسین زاده (6

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (7

 

 علیرضا گورابی (1

 محمد قمی (2

 پژمان عسگری (3

 سیدعلیرضا فعال نظری (4

 سید حسین میری (5

 مجتبی خسروی (6

 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (7

 محمدهادی احسانی (8

 آقای کاشانی نژاد آقای کاشانی نژاد آقای کاشانی نژاد مربی

 115مرکز اورژانس  115مرکز اورژانس  115ورژانس مرکز ا محل

 22/2  -8/2  - 13/8 -12/7     22/2  -1/2- 3/8 -12/7  15/2  – 24/8 - 26/7 -5/7 تاریخ

 پنج شنبه پنج شنبه پنج شنبه  روز

 12تا  8ساعت  12تا  8ساعت   12تا  8ساعت   ساعت
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   (9)ترمانی  قمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                                    64پرستاری کودک سالم و بیماریهای کودکان                              دانشجویان پرستاری ورودی بهمنکارآموزی                         دانشکده پرستاری و مامایی

 Dگروه  C گروه Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی .1 دانشجویان

 زهرا محمدی .2

 فرشته اکبری .3

 خانم محبوبه زارعی .4

 ساحل سادات موسوی نوشاد .5

 زهرا محمدی زاد .6

 اکبری خانم  .7

 ساجده زارع  .8

 زهره نیکبخت .1
 فرزانه پورنیا .2

 سارا رزاقی .3
 فاطمه کاویانی .4
 رعنا کشه فراهانی .5
 زهرا حسین زاده .6

 علیرضا گورابی (1

 محمد قمی (2

 پژمان عسگری (3

 لیرضا فعال نظریسیدع (4

 سید حسین میری (5

 مجتبی خسروی (6

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی  .1

 احمد قدیری .2

 کامیاب دولتی بنفشه ورق .3

 محمدهادی احسانی .4

 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی .5

6.  

 خانم عبدی خانم خوش قدم خانم خوش قدم خانم عبدی  مربی

 م.آ.د حضرت معصومه )س( رت معصومه )س(م.آ.د حض م.آ.د حضرت معصومه )س( م.آ.د حضرت معصومه )س( محل

 2/7تا  24/6 3/13تا  17/2 12/2تا  26/8 21/8تا  5/8 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت

 ش هاتمامی بخ تمامی بخش ها تمامی بخش ها تمامی بخش ها بخش
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 (9)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

 69-68ل سال تحصیلینیمسال او                                    64پرستاری کودک سالم و بیماریهای کودکان                              دانشجویان پرستاری ورودی بهمن کارآموزی                     دانشکده پرستاری و مامایی

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان

 زهرا محمدی (2

 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 زهرا محمدی زاد (6

 اکبری خانم  (7

 زهره نیکبخت (1
 فرزانه پورنیا (2

 سارا رزاقی (3
 فاطمه کاویانی (4
 رعنا کشه فراهانی (5
 فاطمه ایپکچی (6

 زهرا حسین زاده (7

 علیرضا گورابی (1

 محمد قمی (2

 پژمان عسگری (3

 سیدعلیرضا فعال نظری (4

 سید حسین میری (5

 مجتبی خسروی (6

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1

 احمد قدیری (2

 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3

 محمدهادی احسانی (4

 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (5

 میهمان (6

 خانم خلیفی خانم خلیفی خانم خلیفی خانم خلیفی مربی

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

 33/7تا  14/7 2/7تا  24/6 3/13تا  17/2 12/2تا  26/8 تاریخ

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

 13ا ت33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت

 تمامی بخش ها تمامی بخش ها تمامی بخش ها تمامی بخش ها بخش
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 (9)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  قم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                                    64ی بهمندانشجویان پرستاری ورودروان                        ی بیماریها و روان بهداشت پرستاری کاآموزی                       دانشکده پرستاری و مامایی

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان

 زهرا محمدی (2

 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 زهرا محمدی زاد (6

 زهره نیکبخت (1
 فرزانه پورنیا (2

 سارا رزاقی (3
 فاطمه کاویانی (4
 رعنا کشه فراهانی (5
 فاطمه ایپکچی (6

 زهرا حسین زاده (7

 علیرضا گورابی (1

 محمد قمی (2

 پژمان عسگری (3

 سیدعلیرضا فعال نظری (4

 سید حسین میری (5

 مجتبی خسروی (6

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1

 احمد قدیری (2

 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3

 محمدهادی احسانی (4

 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (5

 میهمان (6

 آقای دخایی آقای دخایی  خانم دکتر گائینی ی خانم دکتر گائین مربی

 محل
 م آد فرقانی م آد فرقانی م آد فرقانی م آد فرقانی

 12/2تا  26/8 21/8تا  5/8 33/7تا  14/7 2/7تا  24/6 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت

 بخش روان بخش روان بخش روان بخش روان بخش
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 (9)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  قم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                                    64دانشجویان پرستاری ورودی بهمن               CCUویژه  مراقبت کارآموزی پرستاری                    دانشکده پرستاری و مامایی

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 زهره خانی (1 دانشجویان

 زهرا محمدی (2

 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 زهرا محمدی زاد (6

 زهره نیکبخت (1
 فرزانه پورنیا (2

 سارا رزاقی (3
 فاطمه کاویانی (4
 رعنا کشه فراهانی (5
 فاطمه ایپکچی (6

 ن زادهزهرا حسی (7

 علیرضا گورابی (1

 محمد قمی (2

 پژمان عسگری (3

 سیدعلیرضا فعال نظری (4

 سید حسین میری (5

  مجتبی خسروی (6

 مهدی یزدانی (7

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی .1

 احمد قدیری .2

 کامیاب دولتی بنفشه ورق .3

 محمدهادی احسانی .4

 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی .5

 رضائیانملیکا .6

 زهره خلج .7
 

 خانم دکتر آخوندزاده خانم دکتر آخوندزاده دکتر آخوندزاده خانم خانم دکتر آخوندزاده مربی

 م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی محل

 3/13تا  17/2 12/2تا  26/8 21/8تا  5/8 33/7تا  14/7 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 تساع

 CCU CCU CCU CCU بخش
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   (9)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  قم

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                                    64رودی بهمندانشجویان پرستاری و               ICUویژه  کارآموزی پرستاری مراقبت                                           دانشکده پرستاری و مامایی

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان

 زهرا محمدی (2

 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 زهرا محمدی زاد (6

 زهره نیکبخت (1

 فرزانه پورنیا (2

 سارا رزاقی (3

 نیفاطمه کاویا (4

 رعنا کشه فراهانی (5

 فاطمه ایپکچی (6

 زهرا حسین زاده (7

 علیرضا گورابی (1

 محمد قمی (2

 پژمان عسگری (3

 سیدعلیرضا فعال نظری (4

 سید حسین میری (5

 مجتبی خسروی (6

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1

 احمد قدیری (2

 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3

 محمدهادی احسانی (4

 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (5

 میهمان (6

 گلفشانخانم  خانم یوسفی گلفشانخانم  گلفشانخانم  مربی

 م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی محل

 21/8تا  5/8 33/7تا  14/7 2/7تا  24/6 3/13تا  17/2 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت

 ICU ICU ICU ICU بخش
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 9ترم 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 دانشکده پرستاری و مامایی

 2369-68برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 64رشته پرستاری ورودی مهر 

 33/9 –33/23 ساعت

ش
یای

و ن
ز 

ما
ن

 

26-23 

 شنبه
، مراقبت در 3-2-1واحد( کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان 3ه مراقبت های ویژه)کاراموزی در عرص

 واحد(8منزل)
 

  آقای سعادتمند نام استاد :

 یکشنبه
، مراقبت در 3-2-1واحد( کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان 3کاراموزی در عرصه مراقبت های ویژه)

 واحد(8منزل)
 

  آقای سعادتمند ام استاد :ن

 دوشنبه
، مراقبت در 3-2-1واحد( کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان 3کاراموزی در عرصه مراقبت های ویژه)

 واحد(8منزل)
 

  آقای سعادتمند)اتاق عمل سه روز اول هفته عصر باشد( نام استاد :

 سه شنبه
، مراقبت در 3-2-1واحد( کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان 3)کاراموزی در عرصه مراقبت های ویژه

 واحد(8منزل)

واحد( کاراموزی در عرصه پرستاری 3کاراموزی در عرصه مراقبت های ویژه)

 واحد(8، مراقبت در منزل)3-2-1بزرگساالن، سالمندان 

   نام استاد :

 چهارشنبه
، مراقبت در 3-2-1واحد( کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان 3کاراموزی در عرصه مراقبت های ویژه)

 واحد(8منزل)
 

   نام استاد :
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 9ترم
 69-68نیمسال اول سال تحصیلی  64برنامه کاراموزی در عرصه دانشجویان پرستاری ورودی مهر 

 مربی دی آذر آبان مهر شهریور ماه

 روزها

42-
42-

42
 

42-
42-

42
 

13-3-4
 

1-2-2
 

2-2-2
 

31-
33-

34
 

32-
32-

32
 

32-
32-

32
 

43-
44-

41
 

42-
42-

42
 

42-
42-

11
 

3-4-1
 

2-2-2
 

2-2-
31

 

34-
31-

32
 

32-
32-

32
 

32-
41-

43
 

44-
41-

42
 

42-
42-

42
 

42-
11-3

 

1-2-2
 

2-2-2
 

31-
33-

34
 

31-
32-

32
 

32-
32-

32
 

41-
43-

44
 

42-
42-

42
 

42-
42-

42
 

3-4-1
 

2-2-2
 

2-2-
31

 

33-
34-

31
 

32-
32-

32
 

32-
32-

41
 

44-
41-

42
 

42-
42-

42
 

 

کاراموزی در 

عرصه اتاق 

 عمل

شنبه تا 

دوشنبه 

عصر شهید 

 بهشتی

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

 سعادتمند

کاراموزی در 

عرصه روان 

 پرستاری

سه شنبه 

تا پنج 

 شنبه

 روانپزشکی

 A  A  A  B  B  B  C  C  C  D  D  D  E  E  E       
خانم 
 خلیفی

کاراموزی در 

عرصه 

پرستاری 

بزرگساالن، 

-3سالمندان 

4-1 

شنبه تا 

چهارشنبه 

)سه شنبه 

صبح و 

 عصر(

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

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

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

کاراموزی در 

 ICUعرصه

سه شنبه 

DE  و

چهارشنبه 
D 

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

 عباسی نیا

کاراموزی در 

 CCUعرصه

شنبه تا 

 دوشنبه
      A  A  A  B  B  B  C  C  C  D  D  D  E  E  E  آقای آقایی 

وزی در کارام

 دیالیز عرصه

شنه تا 

 دوشنبه
B  B  B  C  C  C  D  D  D  E  E  E        A  A  A  خانم ملکا 
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(9قم)ترم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم   

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                    64هرویان پرستاری ورودی مبرنامه  کارآموزی در عرصه ویژه )دیالیز(          دانشج  دانشکده پرستاری و مامایی         

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 میثم خالوندی .1 دانشجویان 

 علی درویشی .2

 محمد رضا فضل اللهی قمشی .3

 محمد جادری .4
 محمد قاسملو .5

 آقای عقیقی .6

 مهدی مفرح بجندی .7

 مهدی شیرازی فردوئی.8

 الیی ابراهیمیساجده کرب .1

 فاطمه احمدی .2

 فاطمه مه آبادی .3

 آقای کامکار مزرعه  .4

 فرزانه عشاقی .5
 مریم آمره ای.6

 خانم نوروززاده.7

 

 حسنا انصاری .1

 ملیحه ابراهیمی .2

 آیدا دهقان نیری .3

 سیده کوثر شرف الدین .4

 معصومه سلطانمرادی .5

 خانم اسکندری .6

 عاطفه محمد حسینی .7

 ده زارعساج .8

 فاطمه ابوالحسنی .2

 محمد رضا رسولی .1

 علیرضا کوه گردزاده .2
 آقای محبی .3

 مرتضی نجاتی.4

 علی اکبر احمدی االنق.5

 جواد حاجی زاد.6

 محمد مهدی ابراهیمی.7

 مهدی یزدانی رهبر.8

 رضائیانخانم . 1

 زهره خلج. 2

 آقای مهدی محمودی. 3

 اکرم امیری. 4

 خانم نجار . 5

 مه عبدی. معصو6

 باقرپور آقای بیوک. 7

 

 خانم ملکا خانم ملکا خانم ملکا خانم ملکا خانم ملکا مربی 

 بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار محل 

 12/2/27تا  26/8/27 21/8/27تا  5/8/27 33/7/27تا 14/7/27 2/7/27تا  24/6/27 24/13/27تا  8/13/27 تاریخ

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

 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 ساعت 

 دیالیز دیالیز دیالیز دیالیز دیالیز بخش
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(9قم)ترم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم   

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                    64ویان پرستاری ورودی مهر(          دانشجCCUبرنامه  کارآموزی در عرصه ویژه )  دانشکده پرستاری و مامایی         

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 میثم خالوندی .1 دانشجویان 

 علی درویشی .2

 اللهی قمشی محمد رضا فضل .3

 محمد جادری .4
 محمد قاسملو .5

 آقای عقیقی .6

 مهدی مفرح بجندی .7

 مهدی شیرازی فردوئی.8

 ساجده کربالیی ابراهیمی .1

 فاطمه احمدی .2

 فاطمه مه آبادی .3

 آقای کامکار مزرعه  .4

 فرزانه عشاقی .5
 مریم آمره ای.6

 خانم نوروززاده.7

 

 حسنا انصاری .1

 یملیحه ابراهیم .2

 آیدا دهقان نیری .3

 سیده کوثر شرف الدین .4

 معصومه سلطانمرادی .5

 خانم اسکندری .6

 عاطفه محمد حسینی .7

 ساجده زارع .8

 فاطمه ابوالحسنی .2

 محمد رضا رسولی .1

 علیرضا کوه گردزاده .2
 آقای محبی .3

 مرتضی نجاتی.4

 علی اکبر احمدی االنق.5

 جواد حاجی زاد.6

 هیمیمحمد مهدی ابرا.7

 مهدی یزدانی رهبر.8

 رضائیانخانم . 1

 زهره خلج. 2

 آقای مهدی محمودی. 3

 اکرم امیری. 4

 خانم نجار . 5

 . معصومه عبدی6

 باقرپور آقای بیوک. 7

 

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

 شهید بهشتیبیمارستان  شهید بهشتیبیمارستان  شهید بهشتیبیمارستان  شهید بهشتیستان بیمار شهید بهشتیبیمارستان  محل 

 24/13/27تا  8/13/27 3/13/27تا  17/2/27 12/2/27تا  26/8/27 21/8/27تا  5/8/27 33/7/27تا  14/7/27 تاریخ

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

 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 ساعت 

 CCU CCU CCU CCU CCU بخش
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(9قم)ترم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم   

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                64ویان پرستاری ورودی مهر(          دانشجICUبرنامه  کارآموزی در عرصه ویژه )  دانشکده پرستاری و مامایی         

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 میثم خالوندی .1 دانشجویان 

 علی درویشی .2

 محمد رضا فضل اللهی قمشی .3

 محمد جادری .4
 محمد قاسملو .5

 آقای عقیقی .6

 مهدی مفرح بجندی .7

 مهدی شیرازی فردوئی.8

 هیمیساجده کربالیی ابرا .1

 فاطمه احمدی .2

 فاطمه مه آبادی .3

 آقای کامکار مزرعه  .4

 فرزانه عشاقی .5
 مریم آمره ای.6

 خانم نوروززاده.7

 

 حسنا انصاری .1

 ملیحه ابراهیمی .2

 آیدا دهقان نیری .3

 سیده کوثر شرف الدین .4

 معصومه سلطانمرادی .5

 خانم اسکندری .6

 عاطفه محمد حسینی .7

 ساجده زارع .8

 فاطمه ابوالحسنی .2

 محمد رضا رسولی .1

 علیرضا کوه گردزاده .2
 آقای محبی .3

 مرتضی نجاتی.4

 علی اکبر احمدی االنق.5

 جواد حاجی زاد.6

 محمد مهدی ابراهیمی.7

 مهدی یزدانی رهبر.8

 رضائیانخانم . 1

 زهره خلج. 2

 آقای مهدی محمودی. 3

 اکرم امیری. 4

 خانم نجار . 5

 . معصومه عبدی6

 باقرپور آقای بیوک. 7

 

 آقای محمد عباسی نیا آقای محمد عباسی نیا آقای محمد عباسی نیا خانم سعیده حیدری آقای محمد عباسی نیا مربی 

 شهید بهشتیبیمارستان  شهید بهشتیبیمارستان  شهید بهشتیبیمارستان  شهید بهشتیبیمارستان  شهید بهشتیبیمارستان  محل 

 14/2/27تا  22/8/27 23/8/27تا  8/8/27 2/8/27تا  17/7/27 11/7/27تا  27/6/27 26/13/27تا  11/13/27 تاریخ

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

 12 تا 33/7سه شنبه: ساعت 
 13 تا 33/7چهارشنبه: 

 12 تا 33/7سه شنبه:
 13 تا 33/7: چهارشنبه

 12 تا 33/7سه شنبه:
 13 تا 33/7چهارشنبه: 

 12 تا 33/7سه شنبه:
 13 تا 33/7چهارشنبه: 

 12 تا 33/7سه شنبه:
 13 تا 33/7چهارشنبه: 

 ICU ICU ICU ICU ICU بخش



29 
 
 

(9قم)ترم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم   

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                    64ویان پرستاری ورودی مهردانشج       پرستاری روانرآموزی در عرصه برنامه  کا  دانشکده پرستاری و مامایی         

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 میثم خالوندی .1 دانشجویان 

 علی درویشی .2

 محمد رضا فضل اللهی قمشی .3

 محمد جادری .4
 محمد قاسملو .5

 عقیقی آقای .6

 مهدی مفرح بجندی .7

 مهدی شیرازی فردوئی.8

 ساجده کربالیی ابراهیمی .1

 فاطمه احمدی .2

 فاطمه مه آبادی .3

 آقای کامکار مزرعه  .4

 فرزانه عشاقی .5
 مریم آمره ای.6

 خانم نوروززاده.7

 

 حسنا انصاری .1

 ملیحه ابراهیمی .2

 آیدا دهقان نیری .3

 سیده کوثر شرف الدین .4

 عصومه سلطانمرادیم .5

 خانم اسکندری .6

 عاطفه محمد حسینی .7

 ساجده زارع .8

 فاطمه ابوالحسنی .2

 محمد رضا رسولی .1

 علیرضا کوه گردزاده .2
 آقای محبی .3

 مرتضی نجاتی.4

 علی اکبر احمدی االنق.5

 جواد حاجی زاد.6

 محمد مهدی ابراهیمی.7

 مهدی یزدانی رهبر.8

 رضائیانخانم . 1

 خلجزهره . 2

 آقای مهدی محمودی. 3

 اکرم امیری. 4

 خانم نجار . 5

 . معصومه عبدی6

 باقرپور آقای بیوک. 7

 

 خانم خلیفی خانم خلیفی خانم خلیفی خانم خلیفی خانم خلیفی مربی 

 روانپزشکیمرکز  روانپزشکیمرکز  روانپزشکیمرکز  روانپزشکیمرکز  روانپزشکیمرکز  محل 

 6/13/27تا  23/2/27 15/2/27تا  22/8/27 24/8/27تا  8/8/27 3/8/27تا  17/7/27 12/7/27تا  27/6/27 تاریخ

 سه شنبه تا پنج شنبه سه شنبه تا پنج شنبه سه شنبه تا پنج شنبه سه شنبه تا پنج شنبه سه شنبه تا پنج شنبه روز

 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 ساعت 

 روانپزشکی روانپزشکی روانپزشکی روانپزشکی یروانپزشک بخش
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(9قم)ترم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم   

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی                    64ویان پرستاری ورودی مهردانشج       اتاق عملبرنامه  کارآموزی در عرصه   دانشکده پرستاری و مامایی         

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aوه گر گروه

 میثم خالوندی .1 دانشجویان 

 علی درویشی .2

 محمد رضا فضل اللهی قمشی .3

 محمد جادری .4
 محمد قاسملو .5

 آقای عقیقی .6

 مهدی مفرح بجندی .7

 مهدی شیرازی فردوئی.8

 ساجده کربالیی ابراهیمی .1

 فاطمه احمدی .2

 فاطمه مه آبادی .3

 ار مزرعه آقای کامک .4

 فرزانه عشاقی .5
 مریم آمره ای.6

 خانم نوروززاده.7

 

 حسنا انصاری .1

 ملیحه ابراهیمی .2

 آیدا دهقان نیری .3

 سیده کوثر شرف الدین .4

 معصومه سلطانمرادی .5

 خانم اسکندری .6

 عاطفه محمد حسینی .7

 ساجده زارع .8

 فاطمه ابوالحسنی .2

 محمد رضا رسولی .1

 گردزادهعلیرضا کوه  .2
 آقای محبی .3

 مرتضی نجاتی.4

 علی اکبر احمدی االنق.5

 جواد حاجی زاد.6

 محمد مهدی ابراهیمی.7

 مهدی یزدانی رهبر.8

 رضائیانخانم . 1

 زهره خلج. 2

 آقای مهدی محمودی. 3

 اکرم امیری. 4

 خانم نجار . 5

 . معصومه عبدی6

 باقرپور آقای بیوک. 7

 

 آقای سعادتمند آقای سعادتمند آقای سعادتمند دتمندآقای سعا آقای سعادتمند مربی 

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

 3/13/27تا  17/2/27 12/2/27تا  26/8/27 21/8/27تا  5/8/27 33/7/27تا  14/7/27 2/7/27تا  24/6/27 تاریخ

 شنبهدوشنبه تا  شنبهدوشنبه تا  شنبهدوشنبه تا  شنبهدوشنبه تا  شنبهدوشنبه تا  روز

 12تا  33/13 12تا  33/13 12تا  33/13 12تا  33/13 12تا  33/13 ساعت 

 اتاق عمل جنرال اتاق عمل جنرال اتاق عمل جنرال اتاق عمل جنرال اتاق عمل جنرال بخش

 لباس اتاق عمل تهیه نمایند. از حضور در کارآموزی  قبل کلیه دانشجویان موظفند
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(9قم)ترم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم   

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی     64ویان پرستاری مهردانشج         3-2-2 سالمندان بزرگساالن، پرستاریبرنامه  کارآموزی در عرصه        انشکده پرستاری و مامایی  د

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 میثم خالوندی .1 دانشجویان 

 علی درویشی .2

 محمد رضا فضل اللهی قمشی .3

 محمد جادری .4
 محمد قاسملو .5

 آقای عقیقی .6

 مهدی مفرح بجندی .7

 مهدی شیرازی فردوئی.8

 ساجده کربالیی ابراهیمی .1

 فاطمه احمدی .2

 فاطمه مه آبادی .3

 آقای کامکار مزرعه  .4

 فرزانه عشاقی .5
 مریم آمره ای.6

 خانم نوروززاده.7

 

 حسنا انصاری .1

 ملیحه ابراهیمی .2

 آیدا دهقان نیری .3

 سیده کوثر شرف الدین .4

 معصومه سلطانمرادی .5

 خانم اسکندری .6

 عاطفه محمد حسینی .7

 ساجده زارع .8

 فاطمه ابوالحسنی .2

 محمد رضا رسولی .1

 علیرضا کوه گردزاده .2
 آقای محبی .3

 مرتضی نجاتی.4

 علی اکبر احمدی االنق.5

 جواد حاجی زاد.6

 محمد مهدی ابراهیمی.7

 مهدی یزدانی رهبر.8

 رضائیانخانم . 1

 زهره خلج. 2

 آقای مهدی محمودی. 3

 اکرم امیری. 4

 خانم نجار . 5

 . معصومه عبدی6

 باقرپور آقای بیوک. 7

 

 آقای محسن حسن آبادی آقای محسن حسن آبادی آقای محسن حسن آبادی آقای محسن حسن آبادی سن آبادیآقای محسن ح مربی 

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

 33/7/27تا  14/7/27 2/7/27تا  24/6/27 24/13/27تا  8/13/27 3/13/27تا  17/2/27 12/2/27تا  26/8/27 تاریخ

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

 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 ساعت

 اورژانس اورژانس اورژانس اورژانس اورژانس بخش
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(9قم)ترم ی و خدمات بهداشتی درمانیپزشکدانشگاه علوم   

 69-68نیمسال اول سال تحصیلی     64ویان پرستاری مهردانشج         3-2-2 سالمندان بزرگساالن، پرستاریبرنامه  کارآموزی در عرصه        انشکده پرستاری و مامایی  د

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 یمیثم خالوند .1 دانشجویان 

 علی درویشی .2

 محمد رضا فضل اللهی قمشی .3

 محمد جادری .4
 محمد قاسملو .5

 آقای عقیقی .6

 مهدی مفرح بجندی .7

 مهدی شیرازی فردوئی.8

 ساجده کربالیی ابراهیمی .1

 فاطمه احمدی .2

 فاطمه مه آبادی .3

 آقای کامکار مزرعه  .4

 فرزانه عشاقی .5
 مریم آمره ای.6

 خانم نوروززاده.7

 

 حسنا انصاری .1

 ملیحه ابراهیمی .2

 آیدا دهقان نیری .3

 سیده کوثر شرف الدین .4

 معصومه سلطانمرادی .5

 خانم اسکندری .6

 عاطفه محمد حسینی .7

 ساجده زارع .8

 فاطمه ابوالحسنی .2

 محمد رضا رسولی .1

 علیرضا کوه گردزاده .2
 آقای محبی .3

 مرتضی نجاتی.4

 علی اکبر احمدی االنق.5

 جواد حاجی زاد.6

 محمد مهدی ابراهیمی.7

 مهدی یزدانی رهبر.8

 رضائیانخانم . 1

 زهره خلج. 2

 آقای مهدی محمودی. 3

 اکرم امیری. 4

 خانم نجار . 5

 . معصومه عبدی6

 باقرپور آقای بیوک. 7

 

 آقای جعفر شاهی آقای جعفر شاهی آقای جعفر شاهی آقای جعفر شاهی آقای جعفر شاهی مربی 

 بیمارستان فرقانی بیمارستان فرقانی بیمارستان فرقانی بیمارستان فرقانی یمارستان فرقانیب محل

 3/8/27تا  17/7/27 12/7/27تا  27/6/27 27/13/27تا  11/13/27 6/13/27تا  23/2/27 15/2/27تا  22/8/27 تاریخ

 سه شنبه تا پنج شنبه نبه تا پنج شنبهسه ش سه شنبه تا پنج شنبه سه شنبه تا پنج شنبه سه شنبه تا پنج شنبه روز

 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 13تا  33/7 ساعت

 اورژانس  اورژانس  اورژانس  اورژانس  اورژانس  بخشمحل/ 
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(9قم)ترم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم   
 69-68نیمسال اول سال تحصیلی     64ویان پرستاری مهردانشج         3-2-2 سالمندان بزرگساالن، پرستاریزی در عرصه برنامه  کارآمو       انشکده پرستاری و مامایی  د

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان
 A1 

 میثم خالوندی
B1 

 ساجده کربالیی ابراهیمی
C1 

 حسنا انصاری
D1 

 محمد رضا رسولی
E1 

 رضائیانخانم 

 زهره خلج علیرضا کوه گردزاده ملیحه ابراهیمی فاطمه احمدی لی درویشیع

A2 
 محمد رضا فضل اللهی 

B2 
 فاطمه مه آبادی

C2 
 آیدا دهقان نیری

D2 
 آقای محبی

E2 

 خانم نجار

 اکرم امیری مرتضی نجاتی سیده کوثر شرف الدین خانم نوروززاده محمد جادری

A3 
 محمد قاسملو

B3 
 انه عشاقیفرز

C3 
 معصومه سلطانمرادی

D3 
 معصومه عبدی علی اکبر احمدی االنق

 آقای مهدی محمودی E3 جواد حاجی زاد خانم اسکندری مریم آمره ای آقای عقیقی

A4 
 آقای کامکار مزرعه B4 مهدی مفرح بجندی

C4 

 عاطفه محمد حسینی
D4 

 باقرپور آقای بیوک E4 محمد مهدی ابراهیمی

   مهدی یزدانی رهبر ساجده زارع   ی شیرازی فردوئیمهد

     فاطمه ابوالحسنی    

، خانم آقای ناصریخانم مسلمی،   انمربی
 عاشورلو و آقای اسکندری

خانم حسن زاده، خانم موسوی، خانم 
 صارمی و خانم صائمیان

خانم حسن زاده، خانم موسوی، خانم 
 صارمی و خانم صائمیان

، خانم آقای ناصریخانم مسلمی، 
 عاشورلو و آقای اسکندری

خانم حسن زاده، خانم موسوی، خانم 
 عاشورلو و آقای اسکندری

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

 24/8/27تا  5/8/27 3/8/27تا  14/7/27 12/7/27تا  24/6/27 27/13/27تا  8/13/27 6/13/27تا  17/2/27 تاریخ

 تا چهارشنبه شنبه تا چهارشنبه شنبه تا چهارشنبه شنبه تا چهارشنبه شنبه تا چهارشنبه شنبه روز

 تا 33/7شنبه، یکشنبه، دوشنه و چهارشنبه:  ساعت 
13 

  12 تا 33/7سه شنبه: 

 33/7شنبه، یکشنبه، دوشنه و چهارشنبه: 
 13 تا

  12 تا 33/7ه شنبه:س 

 33/7شنبه، یکشنبه، دوشنه و چهارشنبه: 
 13 تا
 12 تا 33/7سه شنبه:

 33/7شنبه، یکشنبه، دوشنه و چهارشنبه: 
 13 تا
 12 تا 33/7سه شنبه:

شنبه، یکشنبه، دوشنه و چهارشنبه: 
 13 تا 33/7

 12 تا 33/7سه شنبه:

 / مربیبخش

A1 1: داخلی مردان  
A2 2: داخلی مردان 
A3:  1جراحی مردان 
A4 2: جراحی مردان 

B1 1: داخلی زنان 
B2 2: داخلی زنان 
B3 1: جراحی زنان 
B4 2: جراحی مردان 

C1 1: داخلی زنان 
C2 2: داخلی زنان 
C3 1: جراحی زنان 
C4 2: جراحی زنان 

D1 1: داخلی مردان 
D2 2: داخلی مردان 
D3 1: جراحی مردان 
D4 2: جراحی مردان 

E11 : داخلی زنان 
E2 2: داخلی زنان 
E3 1: جراحی مردان 
E4 2: جراحی مردان 



34 
 
 

(9قم)ترم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم   
 69-68حصیلینیمسال اول سال ت     64ویان پرستاری مهردانشج         3-2-2 سالمندان بزرگساالن، پرستاریبرنامه  کارآموزی در عرصه        انشکده پرستاری و مامایی  د

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 دانشجویان
 A1 

 میثم خالوندی
B1 

 ساجده کربالیی ابراهیمی
C1 

 حسنا انصاری
D1 

 محمد رضا رسولی
E1 

 رضائیانخانم 

 زهره خلج علیرضا کوه گردزاده ملیحه ابراهیمی فاطمه احمدی علی درویشی

A2 
 محمد رضا فضل اللهی 

B2 
 فاطمه مه آبادی

C2 
 آیدا دهقان نیری

D2 
 آقای محبی

E2 

 خانم نجار

 اکرم امیری مرتضی نجاتی سیده کوثر شرف الدین خانم نوروززاده محمد جادری

A3 
 محمد قاسملو

B3 
 فرزانه عشاقی

C3 
 معصومه سلطانمرادی

D3 
 معصومه عبدی علی اکبر احمدی االنق

 جواد حاجی زاد خانم اسکندری مریم آمره ای آقای عقیقی

E3 

 آقای مهدی محمودی

A4 
 آقای کامکار مزرعه B4 مهدی مفرح بجندی

C4 

 عاطفه محمد حسینی
D4 

 باقرپور آقای بیوک محمد مهدی ابراهیمی

  مهدی یزدانی رهبر ساجده زارع   مهدی شیرازی فردوئی

     فاطمه ابوالحسنی    

، خانم قای ناصریآخانم مسلمی،   انمربی
 عاشورلو و آقای اسکندری

خانم حسن زاده، خانم موسوی، خانم 
 صارمی و خانم صائمیان

خانم حسن زاده، خانم موسوی، خانم 
 صارمی و خانم صائمیان

، خانم آقای ناصریخانم مسلمی، 
 عاشورلو و آقای اسکندری

خانم عاشورلو، آقای اسکندری، خانم 
 مسلمی
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 بخشمحل/ 

A1 1: جراحی مردان 
A2 2: جراحی مردان 
A3 1: داخلی مردان 
A4 2: داخلی مردان 

B1 1: جراحی زنان 
B2 2: جراحی زنان 
B3 1: داخلی زنان 
B4 2: داخلی مردان 

C1 1: جراحی زنان 
C2 2: جراحی زنان 
C3 1: داخلی زنان 
C4 2: داخلی زنان 

D1 1: جراحی مردان 
D2 2: جراحی مردان 
D3 1: داخلی مردان 
D4 2: داخلی مردان 

E1 1: جراحی مردان 
E2 2: جراحی مردان 
E3 1: داخلی مردان 
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