
شتی ردمانی   قم  داشکده رپستاری مامایی قم                                                                         دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

  7931-7931برنامه ارائه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 

 روزانه  دوره :  ترم دوم 6931 ورودی سال :  پیوسته-مامایی دانشجویان :
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 –کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اطاق عمل و زایمان  شنبه 

 (1کارآموزی اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت  

 هفته اول( 8واحد() 6) (1اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت 

 هفته دوم( 8واحد() 6)شناسیقارچشناسی و انگل

 واحد( 2)(2مبانی نظری اسالم )

  -خانم دکتر خلجی نیا خانم دهقانی –خانم خواجوی  نام استاد :

 خانم دکتر نصراللهی -اقای دکتر ثقفی -آقای دکتر عدنانی

 پورخانم موسوی

  –کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اطاق عمل و زایمان  یکشنبه 

 (1کارآموزی اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت 

 واحد(9)زبان انگلیسی عمومی

 93/61-93/69ساعت
 

  خانم عدنانی خانم دهقانی –خانم خواجوی  نام استاد :

  –کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اطاق عمل و زایمان  دوشنبه 

 (1کارآموزی اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت 
 واحد( 6) 1تربیت بدنی واحد( 5/3) (1اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت 

  خانم دکتر خلجی نیا خانم دهقانی –خانم خواجوی  نام استاد :

 واحد( 5/3تشریح عملی) -واحد( 5/3فیزیولوژی عملی) ( واحد2)تئوری 2تشریح سه شنبه
  -( واحد5/1)2فیزیولوژی 

 هفته آخر( 4)( واحد5/0)تئوری 2تشریح
 واحد( 2)آشنایی با دفاع مقدس

 آقای عابدینی آخوندزادهخانم دکتر  -آقای دکتر اسالمی خانم دکتر آخوندزاده -آقای دکتر اسالمی آقای دکتر اسالمی نام استاد :

 ( واحد5/1) شناسی)نظری(ایمنی واحد( 2)شناسی نظریمیکروب چهارشنبه
  -( واحد5/0) شناسی)عملی(ایمنی

 واحد( 6)شناسی عملیمیکروب

  -( واحد5/0) شناسی)عملی(ایمنی

 واحد( 6)شناسی عملیمیکروب

 خانم حیدرپور -اقای دکتر عقیلی  خانم حیدرپور -عقیلی اقای دکتر  اقای دکتر عقیلی خانم حیدرپور نام استاد :

 



شتی ردمانی   ق     داشکده رپستاری مامایی قم                                                                         مدااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 7931-7931برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 روزانه  ترم چهارم دوره : 6935 ورودی سال :  پیوسته-مامایی دانشجویان :
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  واحد( 2زبان انگلیسی تخصصی) واحد( 2ژنتیک) واحد( 2اخالق اسالمی) شنبه 

  خانم دکتر اسکندری خانم دولتی آقای محمدی ولدانی نام استاد :

  واحد( 2های کودکان)بیماری واحد( 2( )4بهداشت مادر و کودک و باروری)بهداشت واحد( 2( )2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی) یکشنبه 

  آقای دکتر شیدائیان خانم باکویی خانم دکتر پدرپور نام استاد :

   نوزادان -کارآموزی  زایمان طبیعی دوشنبه 

   خاکی -موسوی-جعفربگلو -پورعلی نام استاد :

 سه شنبه
 بارداری طبیعی -نوزادان -کارآموزی  زایمان طبیعی

  -هفته اول( 8)واحد(5/3)نظری شناسی عمومی و اختصاصیآسیب

 (9ارتباطات، آموزش و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری)بهداشت

 هفته دوم( 8)واحد( 6) 

شناسی عمومی و آسیب

 (واحد5/3اختصاصی)عملی()

 اقای دکتر اسالمی نیاخانم دکتر خلجی -اقای دکتر اسالمی خاکی -موسوی-جعفربگلو -پورعلی نام استاد :

  (واحد 2،زایمان طبیعی،ایمن و فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد زایمان)2بارداری و زایمان بارداری طبیعی -نوزادان -کارآموزی  زایمان طبیعی چهارشنبه

   خانم جعفربگلو خاکی -موسوی-جعفربگلو -پورعلی نام استاد :

    -کارآموزی بارداری طبیعی شنبهپنج

 


