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

 6931-6931برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 روزانه  دوره : 5931 ورودی سال : پیوسته-مامایی دانشجویان :
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01 - 01 61- 61 

 شناسی)عملی()یک هفته در میان(شناسی و بافتسلول شناسی)نظری(شناسی و بافتسلول تشریح تئوری شنبه 

 تشریح عملی)یک هفته در میان(
 

  میآقای دکتر اسال آقای دکتر اسالمی آقای دکتر اسالمی نام استاد :

اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش  یکشنبه 

 (عملی)کار در اتاق عمل و زایمان
 شناسی زن و خانوادهشناسی عمومی، روانروان

 عملی( -بیوشیمی)نظری

  59-51ساعت
 

  خانم دکتر کمیلی آقای دکتر محمدی خانم دکتر اسکندری نام استاد :

   اول(هفته  8فیزیولوژی) فیزیولوژی  دوشنبه 

   خانم دکتر مصلحی خانم دکتر مصلحی نام استاد :

 سه شنبه
 

اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار 

 هفته اول( 8)نظری()در اتاق عمل و زایمان
  (51-51)ادبیات فارسی

  آقای حمید عباسی خانم دکتر اسکندری  نام استاد :

  ش دانشگاهیزبان پی (1مبانی نظری اسالم )  چهارشنبه

  خانم عدنانی نوریآقای علی  نام استاد :



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

 6931-6931برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

یان دانشجو

: 

 روزانه  دوره : 5931 ورودی سال : ناپیوسته-مامایی

            

 زمان

 هفته

01- 8 01- 01 

از 
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 و 
ار

نه

ش
یای

و ن
 

01 - 01 61- 61 

 یکشنبه 
 ایمونولوژی عملی ایمونولوژی

 

 (59-51تشریح تئوری و عملی)

 

 اپیدمیولوژی

 

 دکتر محمد بیگیآقای  خانم دکتر مافی دکتر فرجی دکتر فرجی نام استاد :

 بارداری و زایمان  ژنتیک فیزیولوژی  دوشنبه 

 خانم خاکی  خانم دولتی دارابی خانم دکتر نام استاد :

 سه شنبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             تاریخ و تمدن اسالمی                                                                                                فیزیوپاتولوژی داخلی

 هفته دوم(8روانپزشکی)

 هفته اول(8فیزیولوژی عملی)
 مبانی نظری

خانم دکتر تبرایی و آقای  نام استاد :

 دکتر شجری
 خانم قدسیه حسنی

خانم دکتر  -گروه روانپزشکی

 دارابی
 پورخانم موسوی

 

 

 



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

  6931-6931برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 روزانه  دوره : 4931 ورودی سال : ناپیوسته-مامایی دانشجویان :

 زمان       

 هفته

61- 8 61- 61 
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ار 
نه

 

61 - 61 61- 68 

 کارآموزی کارآموزی کارآموزی یکارآموز شنبه 

 1) رادیولوژی، سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان یکشنبه 

 هفته اول( 8) (واحد

  -هفته دوم( 8)9بهداشت

  -هفته اول( 8)9بهداشت

مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و 

 هفته دوم( 8) واحد( 1) (4باروری )بهداشت

 انقالب اسالمی بیمارهای کودکان

 نرگس عبدیایی خانم طاهری خانم دکتر اسکندری -خانم باکویی خانم باکویی -آقای دکتر حقیقی نام استاد :

بیماریهای داخلی جراحی در بارداری و زایمان)بارداری و  (51-59)بیمارهای زنان و ناباروری  اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی دوشنبه 

ارتباطات، آموزش و مشاوره واحد(/ 1) ته اول(هف 8) (2زایمان

 واحد( 1) (2در بهداشت مادر و کودک و باروری)بهداشت

 2تربیت بدنی

 واحد( 5)

  خانم دکتر خلجی نیا -خانم باکویی  خانم دکتر اسکندری و دکتر خلجی نیا آقای راهبر نام استاد :

باروری، مادر و کودک و  کودکان / بهداشت بیماریهای رطبیعی /کارآموزی بیمارهای زنان / زایمان طبیعی و غی سه شنبه

 تنظیم خانواده
  

   خانمها: ) دکتر خلجی نیا(/ )باکویی و دکتر اسکندری(  /)خاکی(  /) رئیسی( نام استاد :

ادر و کودک و باروری، م کودکان / بهداشت بیماریهای کارآموزی بیمارهای زنان / زایمان طبیعی و غیرطبیعی / چهارشنبه

 تنظیم خانواده
  

   خانمها: ) دکتر خلجی نیا(/ )باکویی و دکتر اسکندری(  /)خاکی(  /) رئیسی( نام استاد :



 

 

 94ورودی  3دانشجویان مامایی ترم            95-96سال تحصیلی اولنیمسال  کارآموزی برنامه

 دی  آذر                                                                                                              مهر                                                               آبان                                                                         شهریور                                    ماه       

        

 
 تاریخ                       
 

 

         محل       واحد                            
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  الزهرا عصربیمارستان  زایمان طبیعی 

 A شیفت( 3)هر گروه 

A 

سه 

 روزه

A 

سه 

 روزه

B- A B B B B C C C C D- C D 
D  سه

 روزه

D  سه

 روزه

مربی: خانم دکتر 

 اسکندری

 صبحالزهرا  درمانگاه زنانبیماریهای 

 A شیفت( 3)هر گروه 

A 

سه 

 روزه

A 

سه 

 روزه

B- A B B B B C C C C D- C D 
D  سه

 روزه

D  سه

 روزه

مربی: خانم دکتر خلجی 

 نیا

 صبح بیمارستان حضرت معصومه کودکان 

 B شیفت( 3)هر گروه 
B  سه

 روزه

B  سه

 روزه
B- A A A A A D D D D D- C C 

C 
چهارشبه 

 النگ

C 
 شنبهچهار

 النگ

 مربی:خاکی

بهداشت مادر و 

 کودک

 بهداشتدرمانگاه 

 صبح

 شیفت( 3)هر گروه 
C 

C 

سه 

 روزه

C 

سه 

 روزه

D- C D D D D A A A A B- A B 
B  سه

 روزه

B  سه

 روزه
 مربی: رئیسی

 باشد.کار اموزی بلوک زایمان الزهرا در شیفت عصر می

 شنبه( کارآموزی خواهند داشت.شنبه تا پنچهفته آخر ترم) دی ماه( در سه شیفت )سه 2در  Bو  Dگروه 

 شود.ح و عصر برگزار میدو شیفت صب روز چهارشنبه هفته آخر کارآموزی کودکان دردو  Cگروه 

 حضور خواهند داشت.شنبه( شنبه تا پنچ)سهدر هفته دوم و سوم کار آموزی در سه شیفت A ، B، Cگروه 

 

 



 

 

 

 .کلیه کارآموزی ها زایمان طبیعی در بیمارستان ایزدی در روزهای شنبه و سه شنبه در شیفت صبح و عصر برگزار خواهد شد

 ت.فقط در شیفت صبح حضور خواهند داش 3/35/ 6در تاریخ  Bو گروه 8/8/35در تاریخ  C، گروه  9/7/35در تاریخ  Dگروه

 در شیفت عصر حضور خواهند داشت. 46/3/35در تاریخ  Aگروه

 

 

 

 

 دی                                                 آبان                                                                                         آذر                                            شهریور                                                    مهر                                                 ماه                         
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 ایزدی صبح و عصربیمارستان  طبیعی  زایمان  

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

 
A 

 A 

 

A 

 
 مربی: خانم باکویی



 علوم دانشگاه 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 دانشکده پرستاری و مامایی

 31               ورودی                         مامایی                   دانشجویان           زایمان طبیعی و غیر طبیعیکارآموزی            برنامه  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  شنبه( کارآموزی خواهند داشت.شنبه تا پنچهفته آخر ترم) دی ماه( در سه شیفت )سه 2در  Dگروه                   

   خواهند داشت. در هفته دوم و سوم کارآموزی در سه شیفت)سه شنبه تا پنج شنبه( حضور Aگروه                  

  .در تعطیالت رسمی کارآموزی برگزار نخواهد شد. و شیفت کارآموزی خواهد داشت 9روه هر گ                  

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 
 مهرنوش توکلی
 محبوبه عطری
 ماریه رمدانی
 عاطفه ترابیان
 منیره مخملی

 خانمها :
 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی
 سمیه امیری حمیدپور

 صدیقه اخالقی
 افسانه ایلخاص

 خانمها :
 صحابه میرزاقایی

 رئیسیفاطمه 
 مریم رحیمی
 نجمه کیانی

 مطهره بهرامی گرجی

 خانمها :
 زهرا باقری قمی
 مریم فرهادی

 قامت نوریمعصومه خوش
 اعظم قمی اردستانی

 آذر خلیلی

 : دکتر اسکندریخانم : دکتر اسکندریخانم : دکتر اسکندریخانم  : دکتر اسکندریخانم مربی 

 مرکز آموزشی درمانی الزهرا مرکز آموزشی درمانی الزهرا شی درمانی الزهرامرکز آموز مرکز آموزشی درمانی الزهرا محل 

)دوهفته آخر در سه دی 3آذر الی  47 آذر 46آبان الی  48 آبان 43مهر الی  41 مهر 49شهریور الی 39 تاریخ
 شیفت(

 چهارشنبه -شنبه سه چهارشنبه -شنبه سه چهارشنبه -شنبه سه شنبهچهار -شنبه سه روز

 93/49-43 93/49-43 93/49-43 93/49-43 اعت س



 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قمدانشگاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 31               ورودی                         مامایی                   ویان کارآموزی        زایمان طبیعی و غیر طبیعی          دانشج    برنامه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در کارآموزی لیبر ایزدی فقط در شیفت صبح ، حضور خواهند داشت. 1/7/91در تاریخ D گروه 

 در کارآموزی لیبر ایزدی فقط در شیفت صبح ، حضور خواهند داشت. 8/8/91در تاریخ  C گروه 

 .شیفت صبح حضور خواهند داشت فقط دردر کارآموزی لیبر ایزدی  9/91/ 1در تاریخ  Bگروه

 در شیفت عصر حضور خواهند داشت. در کارآموزی لیبر ایزدی  01/9/91در تاریخ  Aگروه 

 ت رسمی کارآموزی برگزار نخواهد شدشیفت  کارآموزی خواهد داشت. و در تعطیال 51هر گروه 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 
 مهرنوش توکلی
 محبوبه عطری
 ماریه رمدانی
 عاطفه ترابیان
 منیره مخملی

 خانمها :
 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی
 سمیه امیری حمیدپور

 ه اخالقیصدیق
 افسانه ایلخاص

 خانمها :
 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی
 مریم رحیمی
 نجمه کیانی

 مطهره بهرامی گرجی

 خانمها :
 زهرا باقری قمی
 مریم فرهادی

 قامت نوریمعصومه خوش
 اعظم قمی اردستانی

 آذر خلیلی

  : باکوییخانم  : باکوییخانم  : باکوییخانم  : باکوییخانم مربی 

 مرکز آموزشی درمانی ایزدی مرکز آموزشی درمانی ایزدی مرکز آموزشی درمانی ایزدی کز آموزشی درمانی ایزدیمر محل 

 مهر 49شهریور الی 33 آبان44مهر الی  47 آذر 3آبان الی  45 دی 7آذر الی  49 تاریخ

 شنبهسه -شنبه  شنبهسه -شنبه  شنبهسه -شنبه  شنبه سه -شنبه  روز

 93/7-43 93/7-43 93/7-43 93/7-43 ساعت 



 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قمدانشگاه 

 اییدانشکده پرستاری و مام

 31               ورودی                         مامایی                   دانشجویان           ماریهای زنان و نابارورییبکارآموزی            برنامه  

 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 
 مهرنوش توکلی
 محبوبه عطری
 ماریه رمدانی
 نعاطفه ترابیا

 منیره مخملی
 لیال غضنفری

 خانمها :
 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی
 سمیه امیری حمیدپور

 صدیقه اخالقی
 افسانه ایلخاص

 غضنفریلیال 

 خانمها :
 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی
 مریم رحیمی
 نجمه کیانی

 مطهره بهرامی گرجی

 خانمها :
 زهرا باقری قمی
 مریم فرهادی

 قامت نوریمعصومه خوش
 ظم قمی اردستانیاع

 آذر خلیلی

 : دکتر ا خلجی نیاخانم : دکتر خلجی نیاخانم : دکتر خلجی نیاخانم  : دکتر خلجی نیاخانم مربی 

مرکز آموزشی درمانی  محل 

 الزهرا

مرکز آموزشی درمانی  مرکز آموزشی درمانی الزهرا

 الزهرا

 مرکز آموزشی درمانی الزهرا

 )دوهفته آخر در سه شیفت(دی 3آذر الی  47 آذر 46آبان الی  48 آبان 43مهر الی  41 مهر 49شهریور الی 39 تاریخ

 چهارشنبه -شنبه سه چهارشنبه -شنبه سه چهارشنبه -شنبه سه چهارشنبه -شنبه سه روز

 93/7-49 93/7-49 93/7-49 93/7-49 ساعت 

                       شنبه( کارآموزی شنبه تا پنچهفته آخر ترم) دی ماه( در سه شیفت )سه 2در  Dگروه  داشت.سه شنبه تا پنج شنبه( حضور خواهند در هفته دوم و سوم کارآموزی در سه شیفت) Aگروه                 

 شیفت کارآموزی خواهد داشت و در تعطیالت رسمی کارآموزی برگزار نخواهد شد 9هر گروه   خواهند داشت.

 



 ات بهداشتی درمانی   قمعلوم پزشکی و خدمدانشگاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 31               ورودی                         مامایی                   دانشجویان           کودکانکارآموزی            برنامه  

 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 
 مهرنوش توکلی
 محبوبه عطری
 ماریه رمدانی
 عاطفه ترابیان
 منیره مخملی

 خانمها :
 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی
 سمیه امیری حمیدپور

 صدیقه اخالقی
 افسانه ایلخاص

 خانمها :
 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی
 مریم رحیمی
 نجمه کیانی

 مطهره بهرامی گرجی

 خانمها :
 زهرا باقری قمی
 مریم فرهادی

 قامت نوریمعصومه خوش
 عظم قمی اردستانیا

 آذر خلیلی

 خانم: خاکی خانم: خاکی خانم: خاکی خانم: خاکی مربی 

مرکز آموزشی درمانی  محل 

 ومهصحضرت فاطمه مع

مرکز آموزشی درمانی 

 ومهصحضرت فاطمه مع

مرکز آموزشی درمانی 

 ومهصحضرت فاطمه مع

مرکز آموزشی درمانی 

 ومهصحضرت فاطمه مع

 آذر 46آبان الی  48 دی 8آذر الی  47 مهر 49شهریور الی 39 نآبا 43مهر الی  41 تاریخ

 چهارشنبه -شنبهسه چهارشنبه -شنبهسه چهارشنبه -شنبهسه چهارشنبه -شنبهسه روز

 93/7-49 93/7-49 93/7-49 93/7-49 ساعت 

 هند داشت.کارآموزی در سه شیفت)سه شنبه تا پنج شنبه( حضور خوا هفته دوم و سومدر  Bگروه         

 .شوددی ماه ( در دو شیفت صبح و عصر برگزار می 8و 1هفته آخر کارآموزی کودکان) دو در   Cگروه کارآموزی           

 در تعطیالت رسمی کارآموزی برگزار نخواهد شد. شیفت کارآموزی خواهد داشت. و 9هر گروه           

 



 معلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قدانشگاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی
 31                ورودی                         مامایی                   برنامه  کارآموزی        بهداشت مادر و کودک           دانشجویان 

 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 
 مهرنوش توکلی
 محبوبه عطری

 یماریه رمدان
 عاطفه ترابیان
 منیره مخملی

 خانمها :
 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی
 سمیه امیری حمیدپور

 صدیقه اخالقی
 افسانه ایلخاص

 خانمها :
 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی
 مریم رحیمی
 نجمه کیانی

 مطهره بهرامی گرجی

 خانمها :
 زهرا باقری قمی
 مریم فرهادی

 قامت نوریمعصومه خوش
 ستانیاعظم قمی ارد
 آذر خلیلی

 خانم: رئیسی خانم: رئیسی خانم: رئیسی خانم: رئیسی مربی 

 درمانگاه درمانگاه درمانگاه درمانگاه محل 

 آبان 43مهر الی  41 مهر 49شهریور الی 39 دی 3آذر الی  47 آذر 46آبان الی  48 تاریخ

 چهارشنبه -شنبهسه چهارشنبه -شنبهسه چهارشنبه -شنبهسه چهارشنبه -شنبهسه روز

 93/7-49 93/7-49 93/7-49 93/7-49 ساعت 

     در هفته دوم و سوم کارآموزی در سه شیفت)سه شنبه تا پنج شنبه( حضور خواهند داشت.Cگروه                    

 خواهند داشت. شنبه( کارآموزیشنبه تا پنچهفته آخر ترم) دی ماه( در سه شیفت )سه 2در  Bگروه                     

 در تعطیالت رسمی کارآموزی برگزار نخواهد شد. شیفت کارآموزی خواهد داشت. و 9هر گروه                   

 


