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

 6931-6931برنامه ارائه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 
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  واحد( 2)(2مبانی نظری اسالم ) (1کارآموزی اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت  -کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اطاق عمل و زایمان  شنبه 

  پورخانم عذراسادات موسوی خانم دهقانی -خانم دکتر اسکندری نام استاد :

 هفته اول( 8واحد() 5)شناسیشناسی و قارچانگل واحد(2)زبان انگلیسی عمومی یکشنبه 

 هفته دوم( 8واحد()2)زبان انگلیسی عمومی
 واحد( 2)آشنایی با دفاع مقدس واحد( 1/5) (1اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت 

 نام استاد :
 خانم عدنانی

خانم دکتر  -اقای دکتر عدنانی -پورآقای دکتر ثقفی

  -خانم عدنانی -نصرالهی
 آقای عابدینی خانم دکتر خلجی نیا

 واحد( 5) 1تربیت بدنی  (1کارآموزی اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت  -کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اطاق عمل و زایمان  دوشنبه 

   خانم دهقانی -خانم دکتر اسکندری استاد :نام 

 ( واحد2)تئوری 2تشریح سه شنبه
  -( واحد5/1)2فیزیولوژی 

 هفته آخر( 4)( واحد5/0)تئوری 2تشریح
  واحد( 1/0تشریح عملی) -واحد( 1/0فیزیولوژی عملی)

  آقای دکتر اسالمی -مصلحیخانم دکتر  آقای دکتر اسالمی -خانم دکتر مصلحی آقای دکتر اسالمی نام استاد :

 واحد( 5)شناسی عملیمیکروب -( واحد5/0) شناسی)عملی(ایمنی واحد( 5)شناسی عملیمیکروب -( واحد5/0) شناسی)عملی(ایمنی ( واحد5/1) شناسی)نظری(ایمنی واحد( 2)شناسی نظریمیکروب چهارشنبه

 خانم حیدرپور -آقای دکتر بابک عقیلی  خانم حیدرپور -دکتر بابک عقیلی آقای  آقای دکتر بابک عقیلی خانم حیدرپور نام استاد :

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 دانشکده پرستاری و مامایی
 

 69ورودی  1مامایی پیوسته ترم 69-61برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی
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 مربی و بیمارستان:

فنون  اصول وکارآموزی 

 پرستاری و مامایی

 

A A A A A 

 
 B B B B B 

C 
C C C C   خانم دکتر اسکندری 

 بیمارستان ازیدی

 شیفت( 3کارآموزی در روزهای شنبه و دوشنبه برگزار خواهد شد. )هر گروه                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قمدانشگاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی
 31       ورودی            2ترم           پیوسته مامایی   دانشجویان       پرستاری و مامایی برنامه کارآموزی اصول و فنون

 Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 :خانمها دانشجویان
 احمدیان مقدمنجمه 

 مهناز اعظمی

 سارا باقریان

 حسینیمحدثه حاجی

  لوییزینب حمزه

               فاطمه براتیان

 :خانمها
 مریم خیری

 مهدیه شکوری

 زینب شهریاری کاشانی

 محبوبه صابری والیجردی

 مائده صلواتی

 زینب عظیمی شوشتری

 :خانمها

 آبادیحمیده غنی

 فاطمه محامی

 سادات مهدویصدیقه

 فاطمه مؤدب

 مریم یارجانلی

 افراساناز نظری
 آمنه ساعدی

 خانم دکتر اسکندری خانم دکتر اسکندری خانم دکتر اسکندری مربی

 بیمارستان ایزدی بیمارستان ایزدی بیمارستان ایزدی محل

 93اردیبهشت الی  2 فروردین 21اسفند الی  3 اسفند 7بهمن الی  3 تاریخ

 اردیبهشت

 شنبهدو -شنبه شنبهدو -شنبه شنبهدو -شنبه روز

 93/7-69 93/7-69 93/7-69 ساعت

 کارآموزی در روزهای شنبه و دو شنبه برگزار خواهد شد.



 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 دانشکده پرستاری و مامایی
 31       ورودی            2ترم           پیوسته مامایی  (        دانشجویان6برنامه کارآموزی اصول و خدمات بهداشت جامعه)بهداشت

 Bگروه  Aگروه  گروه

 :خانمها دانشجویان
  فاطمه براتیان              -احمدیان مقدمنجمه 

 سارا باقریان                       -مهناز اعظمی

                        -مریم خیری            -حسینیمحدثه حاجی

زینب شهریاری کاشانی                     -مهدیه شکوری 

              محبوبه صابری والیجردی

 :خانمها
 زینب عظیمی شوشتری             -مائده صلواتی

 فاطمه محامی           -آبادیحمیده غنی

 فاطمه مؤدب      -سادات مهدویصدیقه

 افراساناز نظری                -مریم یارجانلی
 آمنه ساعدی

 خانم دهقانی دهقانیخانم  مربی

 .....بازدید از  بازدید از مراکز .... محل

 اسفند  61و  61-بهمن 21و 29 خرداد 1و  1 -اردیبهشت 61و  61 تاریخ

 شنبهدو -شنبه دوشنبه -شنبه روز

 93/7-69 93/7-69 ساعت

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

طول دوره  گروه

 کارآموزی

 بازدید از کارخانه  مسجدجامع درمانگاه درمانگاه

A 1 8/3/61 1/3/61 08/1/61 01/1/61 روز 

B 101/01/69 01/01/691 19/00/69 13/00/69 روز 


