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

 9317-9318سال تحصیلی  دومبرنامه ارائه دروس نیمسال 

 روزانه  ترم دوم دوره : 9317 ورودی سال :  پیوسته-مامایی دانشجویان :
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 شنبه 
 واحد( 9) 1تربیت بدنی واحد( 5/0تشریح عملی) ( واحد5/2)تئوری 2تشریح

 واحد( 2)آشنایی با دفاع مقدس

 آقای بابایی اصل  آقای دکتر مقدم آقای دکتر مقدم نام استاد :

 ( واحد5/1) شناسی)نظری(ایمنی یکشنبه 
 هفته آخر(4واحد()5/0)شناسیشناسی و قارچانگل

 واحد( 2)شناسی نظریمیکروب
  -هفته دوم( 8)( واحد5/0) شناسی)عملی(ایمنی

 واحد( 9)شناسی عملیمیکروب
 واحد( 9)شناسی عملیمیکروب

 خانم حیدرپور -آقای دکتر عقیلی خانم حیدرپور -آقای دکتر عقیلی خانم حیدرپور خانم دکتر نصراللهی -آقای دکتر عدنانی-آقای دکتر عقیلی نام استاد :

 واحد  5/0فیزیولوژی عملی)  -)نظری(( واحد5/1)2فیزیولوژی   واحد( 2)(2مبانی نظری اسالم ) دوشنبه 

 خانم دکتر مصلحی  خانم دکتر مصلحی آقای دکتر خانصنمی نام استاد :

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

 (1کارآموزی اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت  

 

 (94-97واحد( )ساعت 3)زبان انگلیسی عمومی

 

  آقای دکتر امیدی خانم دهقانی –خانم خواجوی نام استاد :

چهارشنب

 ه

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

 (1کارآموزی اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت  

 هفته اول(92واحد() 9) (1اصول خدمات بهداشت جامعه)بهداشت 

 هفته آخر(4واحد()5/0)شناسیشناسی و قارچانگل
 

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

 خانم دکتر نصراللهی -آقای دکتر عدنانی
 

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



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

 9317-9318سال تحصیلی  دومبرنامه ارائه دروس نیمسال 

93 ورودی سال :  پیوسته-مامایی دانشجویان :
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 روزانه  ترم چهارم دوره :
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  93-30/94ساعت  واحد( 2های کودکان)بیماری واحد( 2ژنتیک) واحد( 2( )2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی) شنبه 

  آقای دکتر شیدائیان دکتر غفرانی آقای دکتر مهدی جاللی نام استاد :

 واحد( 2اخالق اسالمی) یکشنبه 
  واحد( 2)زبان انگلیسی تخصصی) (4بهداشت مادر و کودک و باروری)بهداشت

  خانم دکتر مهران خانم باکویی آقای میبدی نام استاد :

   (واحد5/0شناسی عمومی و اختصاصی)عملی()آسیب  -هفته اول( 8)واحد(5/0شناسی عمومی و اختصاصی نظری)آسیب دوشنبه 

   آقای دکتر رضاپور آقای دکتر رضاپور نام استاد :

 بارداری طبیعی -نوزادان -کارآموزی  زایمان طبیعی سه شنبه
ارتباطات، آموزش و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و 

  هفته اول( 8)(3باروری)بهداشت

  خانم دکتر خلجی نیا خانمها )باکویی، دادخواه، دکتر مهران، البرزی(،)مرادی(،) منا رضایی( نام استاد :

 بارداری طبیعی -نوزادان -طبیعیکارآموزی  زایمان  چهارشنبه
 ،زایمان طبیعی،ایمن و فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد زایمان2بارداری و زایمان

 

  خانم دکتر علیپور-خانم دکتر اسکندری - خانمها )باکویی، دادخواه، دکتر مهران، البرزی(،)مرادی(،) منا رضایی( 

    بارداری طبیعی -نوزادان -کارآموزی  زایمان طبیعی شنبهپنج



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

  9317-9318برنامه ارائه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 

 روزانه  دوره :  ترم ششم 9315 ورودی سال :  پیوسته-مامایی دانشجویان :
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 –)اول( واحد نظری( 1)طب سنتی و گیاه درمانی در مامایی در مامایی کارآموزی پزشکی قانونی در مامایی -کارآموزی بیماریهای زنان -کاراموزی بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم خانواده شنبه 

 هفته دوم( 8)واحد( 2)اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

 

  -بهمنمریم خانم دکتر  -علی اصلفاطمه خانم دکتر  -خانم دکتر نوجوان )              (-خانم دادخواه( -خانم دکتر صفری -بازرگان هاخانم)-،نجفی(رضوانی ،رئیسی هاخانم) نام استاد :

 آقای دکتر راهبر

 

 یکشنبه 
 کارآموزی پزشکی قانونی در مامایی -کارآموزی بیماریهای زنان -کاراموزی بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم خانواده

) بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و 4بارداری و زایمان

 هفته اول(8)واحد( 9زایمان( )

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 واحد( 2)

 آقای سیدحمیدرضا حسینی هاشمی خانم باکویی )              (-خانم دادخواه( -خانم دکتر صفری -بازرگان هاخانم)-،نجفی(رضوانی ،رئیسی هاخانم) نام استاد :

   کارآموزی پزشکی قانونی در مامایی -کارآموزی بیماریهای زنان -کاراموزی بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم خانواده دوشنبه 

   )              (-خانم دادخواه( -خانم دکتر صفری -بازرگان هاخانم)-،نجفی(رضوانی ،رئیسی هاخانم) نام استاد :

 واحد( 2)دانش خانواده و جمعیت واحد( 2)آمار حیاتی سه شنبه
 هفته اول( 8)واحد( 2)اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

 -هفته دوم( 8)واحد( 9مامایی و زنان)رادیولوژی، سونولوژی و الکترولوژی در 
 

  آقای دکتر آقاجانی -آقای دکتر راهبر خانم زهرا نوروزی آقای دکتر همتا نام استاد :

روش تحقیق و طراحی طرح  چهارشنبه

 (دومهفته  8)عملی( 5/0تئوری 5/0_تحقیق

  -هفته اول( 8)واحد( 9اختالالت عملکرد جنسی)

( 5بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشتمدیریت و ارتقاء کیفیت در 

 هفته دوم( 8)واحد( 9)

  واحد( 2)آشنایی با منابع اسالمی

  پورخانم موسوی خانم دکتر اسکندری --خانم دکتر دارابی خانم دکتر مهران نام استاد :

 


