
شتی ردمانی   قم  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه رپستاری و مامایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1394-1395برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 93:ورودی سال  ناپیوسته-مامایی :دانشجویان 
 

 روزانه :دوره 

 زمان

 هفته
10 -8 12 -10 

ش
یای

و ن
از 

نم
و 

ار 
نه

 

16 - 14 16 -18 

 بهداشت/ کودکاى /زایواى طبیعی و غیرطبیعی / کارآهوزی زناى  شنبه
ارتباطات، آمىزش و مشاوره در بهداشت مادر و 

  ( هفته اول8 )(واحد1 )(2بهداشت)کىدک و باروری

  احوری: خانن  (رئیسی)(هوسوی، طاهری)،(باکویی ، خاکی، آقابیگی)/ (جعفربگلو ): خانوها :نام استاد 

  بهداشت/ کودکاى /زایواى طبیعی و غیرطبیعی / کارآهوزی زناى  یکشنبه
 

   (رئیسی)(هوسوی، طاهری)،(باکویی ، خاکی، آقابیگی)/ (جعفربگلو ): خانوها :نام استاد 

   بهداشت/ کودکاى /زایواى طبیعی و غیرطبیعی / کارآهوزی زناى  دوشنبه

   (رئیسی)(هوسوی، طاهری)،(باکویی ، خاکی، آقابیگی)/ (جعفربگلو ): خانوها :نام استاد 

 سونوگرافی هدیریت کودکاى                                                      بیواریهای زناى و ناباروری سه شنبه

 (هفته اول8)دکتر حقیقی آقای راهبردکتر حکین الهی و تفرجی اخواى                                                       خانن جعفربگلو  :نام استاد 

 ( واحد2 ) 3بهداشت چهارشنبه
 (هفته اول 8)  واحد1داخلی جراحی 

 

بیوارهای زناى و ناباروری 
مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کىدک و 

 ( واحد1 )(4بهداشت)باروری 
 

 ییم باکوىخا ییم باکوىخا :نام استاد 
 (هفته ا ول8) خانن جعفربگلو

 ( هفته دوم8)خانم دکتراسکندری
 2تربیت بدنی 

   - انقالب اسالهی پنجشنبه

 
    خانن عبدیایی

 

 



شتی ردمانی   قم                                                                                                                    دادکشنه رپستاری و مامایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

  1393-94برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 روزانه  :دوره  1394 :ورودی سال  ناپیوسته-هاهایی :دانشجویان 

             زمان

 هفته
10 -8 12 -10 

ش
یای

و ن
از 

نم
 و 

ار
نه

 

16 - 14 16 -18 

     شنبه 

     :نام استاد 

 ی عملیمونولوژیا ایوونولوشی عولی شنتیک ایوونولوشی یکشنبه 

 آقای دکتر هلک عسگر دکتر فرجی :نام استاد 
 

 

  تشریح عولی تشریح (هفته اول8)روانپسشکی دوشنبه 

  دکتر عبدالهی دکتر عبدالهی خانن دکتر جعفری :نام استاد 

 هبانی نظری فیسیولوشی عولی اپیدهیولوشی فیسیوپاتولوشی داخلی سه شنبه

خانن دکتر تبرایی و خانن دکتر  :نام استاد 

 اهینی نصاد
 خانن هوسوی پور یخانن دکتر هصلحدکتر هحود بیگی 

  تاریخ اسالم بارداری و زایواى فیسیولوشی چهارشنبه

  آقای خانصنوی خانن جعفربگلو خانن دکتر هصلحی :نام استاد 

 پنجشنبه
   

 

     

 


