
 64ورودی  4مامایی ترم 69-69نیمسال دوم سال تحصیلیکارآموزی برنامه 
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 مربی

بارداری و  

 زایمان

 و دکتر اسکندریخانم خاکی   A  A  A  D  D  D  C  C  C  B  B  B A D A D   C  C B  B ایزدی

 خلجی نیاو دکتر خانم باکویی               D  D  D  A  A  A  B  B  B  C  C  C الزهرا

 جعفربگلو خانم  B  B  B        D  D  D        C  C  C    A A A ایزدی زنان

 خلجی نیادکتر خانم                B  B  D  D      C  C    A  A  ایزدی مدیریت 

 C  C  C  C  C  خرمی نوزادان

A 
 A  A 

 
 A 

 
 A  B  B  B  B  B  D  D  D  D خانم خاکی 

درمانگا بهداشت 

 ه
      B  B  B        D  D  D  A  A  A    C  C C خانم رئیسی 

بارداری 

طبیعی و 

غیر 

 طبیعی

 A  A  A  A  A  ایزدی
D 

 D  D  D  D  C  C  C  C  C 
B 

 B  B  B  B خانم باکویی 

داخلی 

 جراحی

اقای آخانم دکتر خلجی نیا و   C  C  C        A  A  A        B  B  B    D D D بهشتی

 پاکدکتر دامن

سونوگرا

 فی

 آقای سپهری کیان  C  C          A  A          B  B      D  D بهشتی 

 خرداد) پنج شنبه (برگزار خواهد شد. 25خرداد در تاریخ  13پاک برگزار شده و نیز به جای کارآموزی داخلی جراحی در روزهای دوشنبه توسط آقای دکتر دامن

 در هفته آخر سه روزه کارآموزی خواهند شد.   Dها صبح برگزار شده و گروه ها و چهارشنبهشنبهکارآموزی نوزادان، در روزهای سه

 شنبه و پنج شنبه کارآموزی خواهند داشت.سه Aگروه (45/13تا ساعت  31/7شیفت از ساعت  4گردد. ) هر گروه ها صبح برگزار میشنبه و چهارشنبهدر روزهای سهمدیریت کارآموزی 

 27و  21و در  خواهند بودالنگ اردیبهشت  26و  19های در تاریخ Aبه بعد فقط در شیفت صبح خواهد بود. گروه  اردیبهشت 23ردد. از تاریخ گکارآموزی لیبر ایزدی  بصورت النگ صبح و عصر برگزار می

                                                                                                                                   ها به صورت النگ در صبح و عصر خواهد بود.شنبهدو ها صبح و در لیبر  الزهرا شنبه تا دوشنبه کاراموزی                                                                                                 کارآموزی ندارند. ردیبهشتا

                گردد.ها صبح برگزار میها و چهارشنبهشنبهدر روزهای سه بارداری طبیعی و غیر طبیعیکارآموزی                روز(        5) هر گروه  گردد.عصر  برگزار میر شیفت سه روز اول هفته دکاراموزی سونوگرافی، 

 خرداد) سه شنبه ( برگزار خواهد شد. 23خرداد در تاریخ  13کارآموزیهای زنان، به جای               .         خرداد) سه شنبه (برگزار خواهد شد 31خرداد در تاریخ  13کارآموزی بهداشت به جای 



 

 علوم دانشگاه 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 دانشکده پرستاری و مامایی

 92               ورودی                         مامایی                   کارآموزی        زایمان طبیعی و غیر طبیعی          دانشجویان     برنامه  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-شنبهدودر  کارآموزی   

 ها بصورت النگ صبح و عصر برگزار خواهد شد.

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 

 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی

 مریم رحیمی

 نجمه کیانی

 محبوبه عطری

 خانمها :

 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی

 سمیه امیری حمیدپور

 اخالقیصدیقه 

 

 خانمها :

 ماریه رمدانی

 عاطفه ترابیان

 مطهره بهرامی گرجی

 آذر خلیلی

 منیره مخملی

 خانمها :

 زهرا باقری قمی

 مریم فرهادی

 قامت نوریمعصومه خوش

 مهرنوش توکلی

 اعظم قمی اردستانی

 نیاخانم باکویی و خانم دکتر خلجی نیاو خانم دکتر خلجی خانم باکویی نیاخانم باکویی و خانم دکتر خلجی نیاخانم باکویی و خانم دکتر خلجی مربی 

 مرکز آموزشی درمانی الزهرا مرکز آموزشی درمانی الزهرا مرکز آموزشی درمانی الزهرا مرکز آموزشی درمانی الزهرا محل 

 بهمن 12بهمن الی  9 اردیبهشت 22اردیبهشت الی  1 فروردین 12اسفند الی  12 اسفند 01بهمن الی 11 تاریخ

 شنبهشنبه الی دو شنبهشنبه الی دو شنبهشنبه الی دو شنبهشنبه الی دو روز

 11/1-01 11/1-01 11/1-01 11/1-01 ساعت 



 

                   

 درمانی   قمعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 92               ورودی                         مامایی                   کارآموزی        زایمان طبیعی و غیر طبیعی          دانشجویان     برنامه  

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 

 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی

 مریم رحیمی

 نجمه کیانی

 محبوبه عطری

 خانمها :

 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی

 سمیه امیری حمیدپور

 صدیقه اخالقی

 

 خانمها :

 ماریه رمدانی

 عاطفه ترابیان

 مطهره بهرامی گرجی

 آذر خلیلی

 منیره مخملی

 خانمها :

 زهرا باقری قمی

 مریم فرهادی

 قامت نوریمعصومه خوش

 توکلیمهرنوش 

 اعظم قمی اردستانی

 خانم دکتر اسکندری، خانم خاکی و  مربی 

 خانم 

 خانم دکتر اسکندری، خانم خاکی و 

 خانم

 خانم دکتر اسکندری، خانم خاکی و 

 خانم

 خانم دکتر اسکندری، خانم خاکی و 

 خانم

 مرکز آموزشی درمانی ایزدی ایزدیمرکز آموزشی درمانی  مرکز آموزشی درمانی ایزدی مرکز آموزشی درمانی ایزدی محل 

 -بهمن 12بهمن الی  9 تاریخ

 اردیبهشت)النگ( 11و  09 

 -اردیبهشت 22اردیبهشت الی  1

 11و11و10و11

 خرداد)صبح(

 -فروردین 12اسفند الی  12

خرداد)  01و  01و 01و  9

 صبح(

  -اسفند 01بهمن الی 11

 11و12و12و11

 اردیبهشت)صبح(

 1  -)النگ(شنبه الی دوشنبه روز

 )النگ( شنبهروز سه
   -)النگ(شنبه الی دوشنبه

 صبح فقط در خرداد ماه 
در -)النگ(شنبه الی دوشنبه

شنبه و سهخرداد 

 -)النگ(شنبه الی دوشنبه

     در اردیبهشت فقط صبح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اردیبهشت  26و  19های در تاریخ Aگردد. گروه اردیبهشت به بعد فقط در شیفت صبح  بر گزار می 23گردد. از تاریخ الی دو شنبه در دو شیف صبح و عصر بصورت النگ برگزار می کارآموزی در روزهای شنبه

   اردیبهشت کارآموزی ندارند.                                            27و  21النگ خواهند بود و در 

 
 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قمدانشگاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 )صبح(جهارشنبه

 11/1-09 11/1-09 11/1-09 11/1-09 ساعت 



 92               ورودی                         مامایی                   دانشجویان           ماریهای زنان و نابارورییبکارآموزی            برنامه  

 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 

 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی

 مریم رحیمی

 نجمه کیانی

 محبوبه عطری

 خانمها :

 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی

 سمیه امیری حمیدپور

 صدیقه اخالقی

 

 خانمها :

 ماریه رمدانی

 عاطفه ترابیان

 مطهره بهرامی گرجی

 آذر خلیلی

 منیره مخملی

 خانمها :

 زهرا باقری قمی

 مریم فرهادی

 قامت نوریمعصومه خوش

 مهرنوش توکلی

 اعظم قمی اردستانی

 خانم جعفربگلو خانم جعفربگلو خانم جعفربگلو خانم جعفربگلو مربی 

 مرکز آموزشی درمانی ایزدی مرکز آموزشی درمانی ایزدی مرکز آموزشی درمانی ایزدی مرکز آموزشی درمانی ایزدی محل 

 فروردین 12اسفند الی  12 خرداد 1اردیبهشت الی  11 بهمن 12بهمن الی  9 خرداد 19خرداد الی  11 تاریخ

 شنبه الی دوشنبه شنبه الی دوشنبه شنبه الی دوشنبه شنبه الی دوشنبه روز

 11/1-01 11/1-01 11/1-01 11/1-01 ساعت 

 سه شنبه ( برگزار خواهد شد.خرداد)  31خرداد در تاریخ  31، به جای  Aگروه کارآموزی در                  

 

 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قمدانشگاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی



 92               ورودی                         مامایی                   دانشجویان           نوزادانکارآموزی            برنامه  

 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 

 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی

 مریم رحیمی

 نجمه کیانی

 محبوبه عطری

 خانمها :

 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی

 سمیه امیری حمیدپور

 صدیقه اخالقی

 

 خانمها :

 ماریه رمدانی

 عاطفه ترابیان

 مطهره بهرامی گرجی

 آذر خلیلی

 منیره مخملی

 خانمها :

 قمیزهرا باقری 

 مریم فرهادی

قامت معصومه خوش

 نوری

 مهرنوش توکلی

 اعظم قمی اردستانی

 خانم خاکی خانم خاکی خانم خاکی خانم خاکی مربی 

مرکز آموزشی درمانی  محل 

 حضرت فاطمه معصومه

مرکز آموزشی درمانی 

 حضرت فاطمه معصومه

مرکز آموزشی درمانی 

 حضرت فاطمه معصومه

مرکز آموزشی درمانی 

 فاطمه معصومهحضرت 

 تیر 0خرداد الی  9 اسفند 01بهمن الی  01 خرداد 1اردیبهشت الی  2 فروردین11اسفند الی  00 تاریخ

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

 11/1-01 11/1-01 11/1-01 11/1-01 ساعت 

          

 تیر)پنچ شنبه ( برگزار خواهد شد.3خرداد در تاریخ  31، به جای  Bگروه کارآموزی در                  

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

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

 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 

 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی

 مریم رحیمی

 نجمه کیانی

 محبوبه عطری

 خانمها :

 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی

 سمیه امیری حمیدپور

 صدیقه اخالقی

 

 خانمها :

 رمدانیماریه 

 عاطفه ترابیان

 مطهره بهرامی گرجی

 آذر خلیلی

 منیره مخملی

 خانمها :

 زهرا باقری قمی

 مریم فرهادی

قامت معصومه خوش

 نوری

 مهرنوش توکلی

 اعظم قمی اردستانی

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

 درمانگاه درمانگاه درمانگاه درمانگاه محل 

 1اردیبهشت الی  11 تاریخ

 خرداد

 اردیبهشت 22اردیبهشت الی  1 خرداد 11خرداد الی  11 اسفند 01بهمن الی 11

 شنبه الی دوشنبه شنبه الی دوشنبه شنبه الی دوشنبه شنبه الی دوشنبه روز

 11/1-01 11/1-01 11/1-01 11/1-01 ساعت 

 خرداد) سه شنبه (برگزار خواهد شد. 13خرداد در تاریخ  31به جای  Cکارآموزی در گروه                     



 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 دانشکده پرستاری و مامایی
 92                ورودی                         مامایی                   برنامه  کارآموزی        داخلی و جراحی           دانشجویان 

 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 

 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی

 مریم رحیمی

 نجمه کیانی

 محبوبه عطری

 خانمها :

 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی

 سمیه امیری حمیدپور

 صدیقه اخالقی

 

 خانمها :

 ماریه رمدانی

 عاطفه ترابیان

 مطهره بهرامی گرجی

 خلیلیآذر 

 منیره مخملی

 خانمها :

 زهرا باقری قمی

 مریم فرهادی

قامت معصومه خوش

 نوری

 مهرنوش توکلی

 اعظم قمی اردستانی

نیا و آقای دکتر خانم دکتر خلجی مربی 

 پاکدامن
-نیا و آقای دکتر دامنخانم دکتر خلجی

 پاک
نیا و آقای دکتر خانم دکتر خلجی

 پاکدامن
آقای دکتر نیا و خانم دکتر خلجی

 پاکدامن

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

 خرداد 19خرداد  12 بهمن 12بهمن الی  9 خرداد 1اردیبهشت الی  11 -فروردین 12اسفند الی  12 تاریخ

 شنبه الی دوشنبه شنبه الی دوشنبه شنبه الی دوشنبه شنبه الی دوشنبه روز

 11/1-01 11/1-01 11/1-01 11/1-01 ساعت 



 .گرددپاک برگزار مینیا و در روزهای دوشنبه توسط آقای دکتر دامنشنبه توسط خانم دکتر خلجیکارآموزی داخلی جراحی در روزهای شنبه و یک
 خواهد شد.خرداد) سه شنبه (برگزار  31خرداد در تاریخ  31به جای  D کارآموزی گروه

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 دانشکده پرستاری و مامایی
 92                ورودی                         مامایی                   برنامه  کارآموزی        سونوگرافی و رادیولوژی           دانشجویان 

 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 

 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی

 مریم رحیمی

 نجمه کیانی

 محبوبه عطری

 خانمها :

 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی

 سمیه امیری حمیدپور

 صدیقه اخالقی

 

 خانمها :

 ماریه رمدانی

 عاطفه ترابیان

 مطهره بهرامی گرجی

 آذر خلیلی

 منیره مخملی

 خانمها :

 زهرا باقری قمی

 مریم فرهادی

قامت معصومه خوش

 نوری

 مهرنوش توکلی

 اعظم قمی اردستانی

 آقای سپهری کیان آقای سپهری کیان آقای سپهری کیان آقای سپهری کیان مربی 

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

 10اردیبهشت الی  11 فروردین11اسفند الی  10 تاریخ

 اردیبهشت

 خرداد 11خرداد الی  11 بهمن 01بهمن الی  9



 شنبه الی دوشنبه شنبه الی دوشنبه شنبه الی دوشنبه شنبه الی دوشنبه روز

 11/01-09 11/01-09 11/01-09 11/01-09 ساعت 

 

 روز کارآموزی خواهد داشت. 2هر گروه 
 
 

 درمانی   قمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 دانشکده پرستاری و مامایی
 92                ورودی                         مامایی                   برنامه  کارآموزی        مدیریت           دانشجویان 

 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 

 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی

 مریم رحیمی

 نجمه کیانی

 محبوبه عطری

 خانمها :

 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی

 سمیه امیری حمیدپور

 صدیقه اخالقی

 

 خانمها :

 ماریه رمدانی

 عاطفه ترابیان

 مطهره بهرامی گرجی

 آذر خلیلی

 منیره مخملی

 خانمها :

 زهرا باقری قمی

 مریم فرهادی

قامت معصومه خوش

 نوری

 مهرنوش توکلی

 اعظم قمی اردستانی

 نیاخانم دکتر خلجی نیاخانم دکتر خلجی نیاخانم دکتر خلجی نیاخانم دکتر خلجی مربی 

 بیمارستان ایزدی بیمارستان ایزدی بیمارستان ایزدی بیمارستان ایزدی  محل 



 02اردیبهشت الی  2 تاریخ

 اردیبهشت

 11فروردین الی  02 بهمن 11بهمن الی  01

 فروردین

 اسفند 2بهمن الی  11

 شنبه و چهارشنبهسه شنبه و چهارشنبهسه شنبه و چهارشنبهسه شنبه و چهارشنبهسه روز

 11/1-22/01 11/1-22/01 11/1-22/01 11/1-22/01 ساعت 

 شنبه و پنج شنبه کارآموزی خواهند داشت.سه A(گروه 49/31تا ساعت  13/7شیفت از ساعت  4گردد. ) هر گروه ها صبح برگزار میشنبه و چهارشنبهدر روزهای سهمدیریت کارآموزی 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 دانشکده پرستاری و مامایی
 92                ورودی                         مامایی                   برنامه  کارآموزی        بارداری طبیعی و غیرطبیعی           دانشجویان 

 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 خانمها : دانشجویان 

 صحابه میرزاقایی

 فاطمه رئیسی

 مریم رحیمی

 نجمه کیانی

 محبوبه عطری

 خانمها :

 گیتی هاشمی

 منشفهیمه محمدی

 سمیه امیری حمیدپور

 صدیقه اخالقی

 

 خانمها :

 ماریه رمدانی

 عاطفه ترابیان

 مطهره بهرامی گرجی

 آذر خلیلی

 مخملی منیره

 خانمها :

 زهرا باقری قمی

 مریم فرهادی

قامت معصومه خوش

 نوری

 مهرنوش توکلی



 اعظم قمی اردستانی

 خانم: باکویی خانم: باکویی خانم: باکویی خانم: باکویی مربی 

 درمانگاه ایزدی درمانگاه ایزدی درمانگاه ایزدی درمانگاه ایزدی محل 

 11اسفند الی  00 خرداد  1اردیبهشت الی  2 خرداد 10الی خرداد  1 اسفند 01بهمن الی  01 تاریخ

 فروردین

 شنبه و چهارشنبهسه شنبه و چهارشنبهسه شنبه و چهارشنبهسه شنبه و چهارشنبهسه روز

 11/1-01 11/1-01 11/1-01 11/1-01 ساعت 

 

 


