
 

شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه رپستاری و مامایی

 9394-95سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

 93رشته پرستاری ورودی 

 ساعت

 هفته

91- 8 91- 91 

ش
یای

و ن
از 

نم
 

91 - 94 98- 91 

 (9تربیت بدنی) آشنایی با منابع اسالمی پرستاری سالمت فرد، خانواده و محیطکارآموزی –(1بزرگساالن سالمندان)کارآموزی پرستاری  شنبه 

 (91)(پسران)

  حاج آقا محمدی خلیلی آقایان-حکیمه دهقانی-دکتر فاطمه پاشایی -دکتر کبری آخوند زاده-محبوبه السادات یوسفی خانم ها  نام استاد :

 (3پرستاری بزرگساالن سالمندان) کارآموزی پرستاری سالمت فرد، خانواده و محیط–(1کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان) یکشنبه 

 

 

  سعیده حیدریخانم  آقایان خلیلی-حکیمه دهقانی-دکتر فاطمه پاشایی  -دکتر کبری آخوند زاده-خانم ها  محبوبه السادات یوسفی نام استاد :

 (9تربیت بدنی) کارآموزی پرستاری سالمت فرد، خانواده و محیط–(1کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان) دوشنبه 

 (95)(دختران)

 

   آقایان خلیلی -دکتر فاطمه پاشایی  -حکیمه دهقانی-دکتر کبری آخوند زاده-خانم ها  محبوبه السادات یوسفی نام استاد :

مبارزه با اصول اپیدمیولوژی و  بهداشت روان پرستاری ژنتیک و ایمنولوژی هسه شنب

 بیماریها

 

  آقای دکتر ابوالفضل محمد بیگی مینا گائینیخانم دکتر  آقای محمد خوشرو نام استاد :

 اختالالت سالمت مادر و نوزادپرستاری  چهارشنبه

 

 (3بزرگساالن سالمندان)پرستاری 

 هفته دوم( 8)

 پرستاری کودک سالم

 

 

  خانم لیال طاهری معصومه اکبریدکتر خانم  مرضیه رئیسیخانم  نام استاد :

 (3پرستاری بزرگساالن سالمندان) پنجشنبه

 هفته اول( 8)
-   

   - خانم دکتر معصومه اکبری نام استاد:



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 دانشکده پرستاری و مامایی

 9394-95برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 99رشته پرستاری ورودی 

 31/1 –31/93 ساعت

ش
یای

و ن
از 

نم
 

99-93 

  (، کارآموزی در عرصه پرستاری مادران و نوزادان ICU,CCUکارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی)اورژانس،  شنبه

  آخوند زاده،گلفشان،آقایان:زارعی، شجاعی،،غیور، صدری،خانمها:موسوی،دکتر اکبری، دکتر  نام استاد :

  کارآموزی در عرصه پرستاری مادران و نوزادان  (،ICU,CCUکارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی)اورژانس،  یکشنبه

  آقایان:زارعی، شجاعی،،غیور، صدری،خانمها:موسوی،دکتر اکبری، دکتر آخوند زاده،گلفشان، نام استاد :

  ، کارآموزی در عرصه پرستاری مادران و نوزادان  (ICU,CCUکارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی)اورژانس،  دوشنبه

  آقایان:زارعی، شجاعی،،غیور، صدری،خانمها:موسوی،دکتر اکبری، دکتر آخوند زاده،گلفشان، نام استاد :

  پرستاری، کارآموزی در عرصه پرستاری کودکان ،کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعهکارآموزی در عرصه  اصول مدیریت خدمات  سه شنبه

  خانمها:دکتر اکبری، ،موسوی، دهقانی نام استاد :

  کارآموزی در عرصه  اصول مدیریت خدمات پرستاری، کارآموزی در عرصه پرستاری کودکان ،کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه چهارشنبه

  خانمها:دکتر اکبری، ،موسوی، دهقانی نام استاد :

  کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه پنجشنبه

  ؟ نام استاد:

 توضیحات:

 93:31تا ساعت (صبحچهارشنبه ها: )-)صبح و عصر(:سه شنبهکارآموزی در عرصه  اصول مدیریت خدمات پرستاری

 (چهارشنبه ها: )صبح-شنبه)صبح و عصر( سه:کارآموزی در عرصه پرستاری کودکان

 سه شنبه الی پنج شنبه)صبح( :کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه 

  



 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم 

 دانشکده پرستاری و مامایی

  9391-93برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 19رشته پرستاری ورودی 

 91 -91 8 -91 ساعت      

ش
یای

و ن
از 

نم
 

91 - 94 98- 

91 

  انقالب اسالمی و ریشه های آن روانبهداشت  پرستاری ،  کارآموزیکودکان پرستاری (،  کارآموزی4داخلی جراحی) بیماریهای کارآموزی پرستاری شنبه 

-دکتر مینا گائینی،صدیقه سادات موسوی ،لیال طاهری،زادهدکتر کبری آخوند ،رضاییمحبوبه دکتر ، ،خانمها:سعیده حیدری نام استاد :

 صادق اشجعیباقری، ،شاهیجعفر:آقایان

  حاج آقا طاهری

  فرهنگ و تمدن اسالم و ایران (،  کارآموزی پرستاری کودکان،  کارآموزی پرستاری بهداشت روان4کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی جراحی) یکشنبه 

 -،دکتر محبوبه رضایی،دکتر کبری آخوند زاده،لیال طاهری، صدیقه سادات موسوی،دکتر مینا گائینی خانمها:سعیده حیدری، نام استاد :

 آقایان:جعفرشاهی، باقری،صادق اشجعی

  رحیمیانحاج حاج آقا 

  - پرستاری بهداشت روان(،  کارآموزی پرستاری کودکان،  کارآموزی 4کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی جراحی) دوشنبه 

 -،دکتر محبوبه رضایی،دکتر کبری آخوند زاده،لیال طاهری، صدیقه سادات موسوی،دکتر مینا گائینی خانمها:سعیده حیدری، نام استاد :

 آقایان:جعفرشاهی، باقری،صادق اشجعی

-  

 )نظری(پرستاری در بحران،فوریتها و حوادث غیر مترقبه ویژهپرستاری  سه شنبه

 هفته اول( 91)

 پرستاری ویژه

 هفته اول( 8) 

 

  سعیده حیدریخانم  خانم دکتر فاطمه پاشایی عباسی محمدآقای دکتر نام استاد :

  دانش خانواده و جمعیت زبان تخصصی اصول مدیریت خدمات پرستاری چهارشنبه 

  واشیاندکتر ی آقا آقای دکترمحمد عباسی مینا گائینیخانم دکتر  نام استاد :

   پرستاری در بحران،فوریتها و حوادث غیر مترقبه)عملی( پنجشنبه

   آقای کاشانی نژاد نام استاد:

 توضیحات:

  



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 9394-95برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 94بهمنرشته پرستاری ورودی 

 زمان          

 هفته

91- 8 91- 91 

ش
یای

و ن
از 

نم
 

91 - 94 98- 91 

 هفته اول( 8بیوشیمی)نظری( ) زبان پیش دانشگاهی شنبه 

 هفته دوم( 8( )عملی-فیزیولوژی)نظری 

  اصول و مهارتهای  پرستاری

محبوبه السادات یوسفی -حکیمه دهقانی خرم  ها خانم خانم دکتر مصلحی-خانم دکتر کمیلی آقای نعمت اللهی نام استاد :   

  دفاع مقدس تشریح)عملی( تشریح)نظری( یکشنبه 

  آقای عابدینی آقای دکتر مقدم آقای دکتر مقدم  نام استاد :

  ............................................ (9مبانی نظری اسالم) فیزیولوژی)نظری( دوشنبه 

  ............................................ خان صنمیآقای  دکتر مصلحیخانم  نام استاد :

 هفته اول( 91پرستاری سالمت جامعه) بیوشیمی)عملی(–اصول و مهارتهای پرستاری )عملی( سه شنبه

 هفته دوم( 4اصول و مهارت های  پرستاری)

 

  خانم حکیمه دهقانی خرم-خانم اشرف خرمی راد خانم دکتر کمیلی -خانم زهرا وفاجوی دیانتی  نام استاد :

  فناوری اطالعات در پرستاری اصول و مهارتهای پرستاری )عملی( چهارشنبه

  خانم مهراندشت خانم زهرا وفاجوی دیانتی نام استاد :

   اصول و مهارتهای پرستاری )عملی( پنجشنبه

   خانم خسروی نام استاد:

 

انشکده پزشکی برگزار و مهارتها درمرکز مهارتهای بالینی و برتامه عملی دروس فیزیولوژی و بیوشیمی و آناتومی با هماهنگی مدرسین مربوطه و اداره آموزش در د برنامه عملی واحد اصول

 می گردد.
 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 9394-95نیمسال اول سال تحصیلی برنامه ارائه دروس 

 94رشته پرستاری ورودی مهر

 زمان          

 هفته

91- 8 91- 91 

ش
یای

و ن
از 

نم
 

91 - 94 98- 91 

  هفته آخر( 4پرستاری سالمت فرد و خانواده) -هفته اول( 91آموزش به بیمار) زبان انگلیسی عمومی تغذیه درمانی  شنبه

  خانم اشرف خرمی راد -خانم دکتر اکبری آقای نعمت اللهی حضوریآقای دکتر محمد  نام استاد :

پرستاری بزرگساالن -هفته اول( 8پرستاری سالمت فرد و خانواده) انگل شناسی میکروب شناسی یکشنبه 

 هفته دوم(  8()9سالمندان)

 

  خانم دکتر کبری آخوند زاده -خانم اشرف خرمی راد  خانم دکتر نصراللهی-آقای دکتر عدنانی خانم حیدر پور  نام استاد :

  .................................................... (99- 93داروشناسی) اخالق اسالمی دوشنبه 

  ................................................... خانم دکتر هدی ابوالحسنی آقای خان صنمی نام استاد :

  (9پرستاری بزرگساالن سالمندان) کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری سه شنبه

آقای  -حکیمه دهقانی-محبوبه سادات یوسفی-خانم ها سعیده حیدری نام استاد :

 صدری

  خانم محبوبه سادات یوسفی

  مفاهیم پایه پرستاری کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری چهارشنبه

آقای  -حکیمه دهقانی-محبوبه سادات یوسفی-سعیده حیدریخانم ها  نام استاد :

 صدری

  خانم سعیده حیدری

   کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری پنجشنبه

آقای  -حکیمه دهقانی-محبوبه سادات یوسفی-خانم ها سعیده حیدری نام استاد :

 صدری

   

 

 


