
 8رتم 

شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلینیمسال  دو                                                                                                       22دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                                    2ماردان و نوزادان کارآموزی رد رعهص  ربانهم                                             دادکشنه رپستاری و مامایی                                           
 29-29م  سال 

 Fگروه  Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 دانشجویان 

 معصومه سلیمانی-1
 فاطمه عبدالهی -2

 ونا معبرم -3

 پریسا میرزایی-4

 فاطمه غالمی-5

 ناهید بیگدلو -6

 خانم قدمگاهی -7

 آرزو حاجی لو -8

 زهرا فهد -1

 زهرا عظیمی -2

 آسیه خانی-3

 اکرم کریمی -4

 زهرا دریاب -5

 الهه صفدری -6

 سارا صفرخانی -7

 مهمان -8

 فاطمه کشاورزیان -1

 ریحانه ملکی -2

 راحله ترابی -3

 شیما حیدری -4

 اکرم خدابنده لو-5

 صدیقه زمانی -6

 خانم توکلی -7

 پگاه میردریکوندی -8

 زینب آریان-1

 فهیمه پور جعفری-2

 محبوبه صنیعی راد -3

 سیده فاطمه میر قهاری-4

 خانم اسالمی -5

 فاطمه سادات حسینی -6

 ریحانه حمزه یی -7

 خانم افتتاح-8

 محسن پوالب .1

 حسین عبدالحی .2

 رضا زلفی گل .3

 مجید کردی .4

 عرفان همایون .5

 احسان اسدی اربابی .6

 محمد توان .7

 علی ضیغمی .8

 مهدی شکاری .9

 سعید همراه .11

 ابوالفضل محبی -1

 بهزاد رشیدی فر -2

 محمد رنجبری -3

 عابدین نادری -4

 حسین حیدربیگی -5

 مهدی رحیمی -6

 رضا گایینی-7

 علیرضا تمکین -8

 محمد باقر صالحی-9

 یحیی کرمیان -11

 مربی
 )شنبه تا دوشنبه(خانم دیانتی

 )سه شنبه و چهارشنبه(خانم ضیاچی

 )شنبه تا دوشنبه(خانم دیانتی

 )سه شنبه و چهارشنبه(خانم ضیاچی

 )شنبه تا دوشنبه(خانم دیانتی

 )سه شنبه و چهارشنبه(خانم ضیاچی

 )شنبه تا دوشنبه(خانم دیانتی

 )سه شنبه و چهارشنبه(خانم ضیاچی
 خانم یوسفی دکتر اکبریخانم 

 بیمارستان ایزدی )شنبه تا دوشنبه( محل
 بیمارستان الزهرا )سه شنبه و چهارشنبه(

 بیمارستان ایزدی )شنبه تا دوشنبه(
 بیمارستان الزهرا )سه شنبه و چهارشنبه(

 بیمارستان ایزدی )شنبه تا دوشنبه(
 بیمارستان الزهرا )سه شنبه و چهارشنبه(

 بیمارستان ایزدی )شنبه تا دوشنبه(
 بیمارستان الزهرا )سه شنبه و چهارشنبه(

POST CCU  بیمارستان

 شهید بهشتی
شهید اورژانس بیمارستان 

 بهشتی

 31/3/96الی 13/3/96 11/3/96الی 23/2/96 21/2/96الی 2/2/96 31/1/96الی  21/12/95 18/12/95الی 31/11/95 27/11/95الی  9/11/95 تاریخ

 شنبه الی چهارشنبه شنبه الی چهارشنبه شنبه الی چهارشنبه شنبه الی چهارشنبه شنبه الی چهارشنبه شنبه الی چهارشنبه روز

 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 ساعت



شتی ردمانی   قمدااگشنه   علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                       22دانشجویان رپستاری ورودی                                       (3)داخلی جراحی رپستاری  رد رعهص  کارآموزی  انهم رب                                   دادکشنه رپستاری و مامایی
 29-29نیمسال  دوم  سال 

 Fگروه  Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 دانشجویان 

 معصومه سلیمانی-1
 فاطمه عبدالهی -2

 ونا معبرم -3

 پریسا میرزایی-4

 فاطمه غالمی-5

 ناهید بیگدلو -6

 خانم قدمگاهی -7

 آرزو حاجی لو -8

 زهرا فهد -1

 زهرا عظیمی -2

 آسیه خانی-3

 اکرم کریمی -4

 زهرا دریاب -5

 الهه صفدری -6

 سارا صفرخانی -7

 مهمان -8

 فاطمه کشاورزیان -1

 ریحانه ملکی -2

 راحله ترابی -3

 شیما حیدری -4

 اکرم خدابنده لو-5

 صدیقه زمانی -6

 خانم توکلی -7

 پگاه میردریکوندی -8

 زینب آریان-1

 فهیمه پور جعفری-2

 محبوبه صنیعی راد -3

 سیده فاطمه میر قهاری-4

 خانم اسالمی -5

 فاطمه سادات حسینی -6

 ریحانه حمزه یی -7

 خانم افتتاح-8

 محسن پوالب .1

 حسین عبدالحی .2

 رضا زلفی گل .3

 مجید کردی .4

 عرفان همایون .5

 احسان اسدی اربابی .6

 محمد توان .7

 علی ضیغمی .8

 مهدی شکاری .9

 سعید همراه .11

 ابوالفضل محبی -1

 بهزاد رشیدی فر -2

 محمد رنجبری -3

 عابدین نادری -4

 حسین حیدربیگی -5

 مهدی رحیمی -6

 رضا گایینی-7

 علیرضا تمکین -8

 محمد باقر صالحی-9

 یحیی کرمیان -11

 تا دوشنبه( )شنبهخانمها حیدری مربی

 )سه شنبه تا چهارشنبه(گلفشان،یوسفی
 خانمها حیدری)شنبه تا دوشنبه(

 گلفشان،یوسفی)سه شنبه تا چهارشنبه(
 خانمها حیدری)شنبه تا دوشنبه(

 گلفشان،یوسفی)سه شنبه تا چهارشنبه(
 خانمها حیدری)شنبه تا دوشنبه(

 گلفشان،یوسفی)سه شنبه تا چهارشنبه(
 دوشنبه(خانمها حیدری)شنبه تا 

 گلفشان،یوسفی)سه شنبه تا چهارشنبه(
 خانمها حیدری)شنبه تا دوشنبه(

 گلفشان،یوسفی)سه شنبه تا چهارشنبه(

 م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی محل

 31/3/96الی 23/2/96 تاریخ
 27/11/95الی  9/11/95

 31/3/96الی  13/3/96
 111/3/96الی 2/2/96 21/2/96الی  21/12/95 31/1/96الی 31/11/95 18/12/95الی  9/11/95

 شنبه تا چهارشنبه شنبه تا چهارشنبه شنبه تا چهارشنبه شنبه تا چهارشنبه شنبه تا چهارشنبه شنبه تا چهارشنبه روز

 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 ساعت

  خانم گلفشان 11-11خانم یوسفی و هفته  11-1سه شنبه و چهارشنبه، هفته 



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                       22دانشجویان رپستاری ورودی                 مدرییت  کارآموزی رد رعهص  رپستاری  ربانهم                               دادکشنه رپستاری و مامایی
 29-29نیمسال  دوم  سال 

 Fگروه  Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 دانشجویان 

 معصومه سلیمانی-1
 فاطمه عبدالهی -2

 ونا معبرم -3

 پریسا میرزایی-4

 فاطمه غالمی-5

 ناهید بیگدلو -6

 خانم قدمگاهی -7

 آرزو حاجی لو -8

 زهرا فهد -1

 زهرا عظیمی -2

 آسیه خانی-3

 اکرم کریمی -4

 زهرا دریاب -5

 الهه صفدری -6

 سارا صفرخانی -7

 مهمان -8

 فاطمه کشاورزیان -1

 ریحانه ملکی -2

 راحله ترابی -3

 شیما حیدری -4

 اکرم خدابنده لو-5

 صدیقه زمانی -6

 خانم توکلی -7

 پگاه میردریکوندی -8

 زینب آریان-1

 فهیمه پور جعفری-2

 محبوبه صنیعی راد -3

 سیده فاطمه میر قهاری-4

 خانم اسالمی -5

 فاطمه سادات حسینی -6

 ریحانه حمزه یی -7

 خانم افتتاح-8

 محسن پوالب .1

 حسین عبدالحی .2

 رضا زلفی گل .3

 مجید کردی .4

 رفان همایونع .5

 احسان اسدی اربابی .6

 محمد توان .7

 علی ضیغمی .8

 مهدی شکاری .9

 سعید همراه .11

 ابوالفضل محبی -1

 بهزاد رشیدی فر -2

 محمد رنجبری -3

 عابدین نادری -4

 حسین حیدربیگی -5

 مهدی رحیمی -6

 رضا گایینی-7

 علیرضا تمکین -8

 محمد باقر صالحی-9

 یحیی کرمیان -11

 خانم هیات زاده و سرپرستاران بخش خانم هیات زاده و سرپرستاران بخش خانم هیات زاده و سرپرستاران بخش خانم هیات زاده و سرپرستاران بخش خانم هیات زاده و سرپرستاران بخش سرپرستاران بخشخانم هیات زاده و  مربی

 م.آ.د نکویی م.آ.د نکویی م.آ.د نکویی م.آ.د نکویی م.آ.د نکویی م.آ.د نکویی محل

 27/11/95الی 9/11/95 31/3/96الی 13/3/96 11/3/96الی 23/2/96 21/2/96الی 2/2/96 31/1/96الی 21/12/95 18/12/95الی  31/11/95 تاریخ

 روز
و سه  شنبه صبحچهارشنبه تا

 شنبه صبح و عصر 

شنبه صبح و سه شنبه تاچهار

 شنبه صبح و عصر 

شنبه صبح و سه شنبه تاچهار

 شنبه صبح و عصر 

شنبه صبح و سه شنبه تاچهار

 شنبه صبح و عصر 

شنبه صبح و سه شنبه تاچهار

 شنبه صبح و عصر 

شنبه صبح و سه شنبه تاچهار

 شنبه صبح و عصر 

 ساعت
 صبح31/7-31/13

 عصر 31/13 -31/19

 صبح31/7-31/13

 عصر 31/13 -31/19

 صبح31/7-31/13

 عصر 31/13 -31/19

 صبح31/7-31/13

 عصر 31/13 -31/19

 صبح31/7-31/13

 عصر 31/13 -31/19

 صبح31/7-31/13

 عصر 31/13 -31/19

 دانشجویان بایستی در تحویل ابتدا و انتهای شیفت حضور فعال داشته باشند

 

 

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                       22کارآموزی رد رعهص  داخلی جراحی)سوختگی(                  دانشجویان رپستاری ورودی ربانهم                                        دادکشنه رپستاری و مامایی
 29-29نیمسال  دوم  سال 

 Fگروه  Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 دانشجویان 

 معصومه سلیمانی-1
 فاطمه عبدالهی -2

 ونا معبرم -3

 پریسا میرزایی-4

 فاطمه غالمی-5

 ناهید بیگدلو -6

 خانم قدمگاهی -7

 آرزو حاجی لو -8

 زهرا فهد -1

 زهرا عظیمی -2

 آسیه خانی-3

 اکرم کریمی -4

 زهرا دریاب -5

 الهه صفدری -6

 سارا صفرخانی -7

 مهمان -8

 فاطمه کشاورزیان -1

 ریحانه ملکی -2

 راحله ترابی -3

 شیما حیدری -4

 اکرم خدابنده لو-5

 صدیقه زمانی -6

 خانم توکلی -7

 پگاه میردریکوندی -8

 زینب آریان-1

 فهیمه پور جعفری-2

 محبوبه صنیعی راد -3

 سیده فاطمه میر قهاری-4

 خانم اسالمی -5

 فاطمه سادات حسینی -6

 ریحانه حمزه یی -7

 خانم افتتاح-8

 محسن پوالب .1

 حسین عبدالحی .2

 رضا زلفی گل .3

 مجید کردی .4

 عرفان همایون .5

 احسان اسدی اربابی .6

 محمد توان .7

 علی ضیغمی .8

 مهدی شکاری .9

 سعید همراه .11

 ابوالفضل محبی -1

 بهزاد رشیدی فر -2

 محمد رنجبری -3

 عابدین نادری -4

 حسین حیدربیگی -5

 مهدی رحیمی -6

 رضا گایینی-7

 تمکینعلیرضا  -8

 محمد باقر صالحی-9

 یحیی کرمیان -11

 آقای جعفری آقای جعفری آقای جعفری آقای جعفری آقای جعفری آقای جعفری مربی

 م.آ.د نکویی م.آ.د نکویی م.آ.د نکویی م.آ.د نکویی م.آ.د نکویی م.آ.د نکویی محل

 31/1/96الی 26/1/96 18/12/95الی 14/12/95 27/11/95الی23/11/95 31/3/96الی 27/3/96 11/3/96الی 6/3/96 21/2/96الی  16/2/96 تاریخ

  شنبه صبحشنبه تاچهار  شنبه صبحشنبه تاچهار  شنبه صبحشنبه تاچهار  شنبه صبحشنبه تاچهار  شنبه صبحشنبه تاچهار  شنبه صبحشنبه تاچهار روز

 صبح31/13-31/7 صبح31/13-31/7 صبح31/13-31/7 صبح31/13-31/7 صبح31/13-31/7 صبح31/13-31/7 ساعت



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                       22دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                                                                           2کودکانکارآموزی رد رعهص   ربانهم                       دادکشنه رپستاری و مامایی
 29-29نیمسال  دوم  سال 

 Fگروه  Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 دانشجویان 

 معصومه سلیمانی-1
 فاطمه عبدالهی -2

 ونا معبرم -3

 پریسا میرزایی-4

 فاطمه غالمی-5

 ناهید بیگدلو -6

 خانم قدمگاهی -7

 آرزو حاجی لو -8

 زهرا فهد -1

 زهرا عظیمی -2

 خانیآسیه -3

 اکرم کریمی -4

 زهرا دریاب -5

 الهه صفدری -6

 سارا صفرخانی -7

 مهمان -8

 فاطمه کشاورزیان -1

 ریحانه ملکی -2

 راحله ترابی -3

 شیما حیدری -4

 اکرم خدابنده لو-5

 صدیقه زمانی -6

 خانم توکلی -7

 پگاه میردریکوندی -8

 زینب آریان-1

 فهیمه پور جعفری-2

 محبوبه صنیعی راد -3

 سیده فاطمه میر قهاری-4

 خانم اسالمی -5

 فاطمه سادات حسینی -6

 ریحانه حمزه یی -7

 خانم افتتاح-8

 محسن پوالب .1

 حسین عبدالحی .2

 رضا زلفی گل .3

 مجید کردی .4

 عرفان همایون .5

 احسان اسدی اربابی .6

 محمد توان .7

 علی ضیغمی .8

 مهدی شکاری .9

 سعید همراه .11

 ابوالفضل محبی -1

 بهزاد رشیدی فر -2

 رنجبریمحمد  -3

 عابدین نادری -4

 حسین حیدربیگی -5

 مهدی رحیمی -6

 رضا گایینی-7

 علیرضا تمکین -8

 محمد باقر صالحی-9

 یحیی کرمیان -11

 عابدزادهخانم  عابدزادهخانم  طاهریخانم  خانم موسوی خانم موسوی خانم موسوی مربی

 م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه محل

 18/12/96الی 3/12/96 27/11/96الی 12/11/96 31/34/96الی  16/3/96 11/3/96الی  26/2/96 21/2/96الی 5/2/96 31/1/96الی 15/1/96 تاریخ

شنبه صبح و سه شنبه تاچهار روز

 شنبه صبح و عصر 

شنبه صبح و سه شنبه شنبه تاچهار

 صبح و عصر 

شنبه صبح و سه شنبه تاچهار

 شنبه صبح و عصر 

شنبه صبح و سه شنبه تاچهار

 شنبه صبح و عصر 

شنبه صبح و سه شنبه تاچهار

 شنبه صبح و عصر 

شنبه صبح و سه شنبه شنبه تاچهار

 صبح و عصر 

 ساعت
 صبح31/7-31/13

 عصر 31/13 -31/19

 صبح31/7-31/13

 عصر 31/13 -31/19

 صبح31/7-31/13

 عصر 31/13 -31/19

 صبح31/7-31/13

 عصر 31/13 -31/19

 صبح31/7-31/13

 عصر 31/13 -31/19

 صبح31/7-31/13

 عصر 31/13 -31/19

 های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش بخش

 

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

شت جامعه                                                                                        ربانهم                 دادکشنه رپستاری و مامایی تحصیلی                                                                                                       22دانشجویان رپستاری ورودی     کارآموزی رد رعهص  رپستاری بهدا
 29-29نیمسال  دوم  سال 

 Fگروه  Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 دانشجویان 

 معصومه سلیمانی-1
 فاطمه عبدالهی -2

 ونا معبرم -3

 پریسا میرزایی-4

 فاطمه غالمی-5

 ناهید بیگدلو -6

 خانم قدمگاهی -7

 آرزو حاجی لو -8

 زهرا فهد -1

 زهرا عظیمی -2

 آسیه خانی-3

 اکرم کریمی -4

 زهرا دریاب -5

 الهه صفدری -6

 سارا صفرخانی -7

 مهمان -8

 فاطمه کشاورزیان -1

 ریحانه ملکی -2

 راحله ترابی -3

 شیما حیدری -4

 اکرم خدابنده لو-5

 صدیقه زمانی -6

 خانم توکلی -7

 پگاه میردریکوندی -8

 زینب آریان-1

 فهیمه پور جعفری-2

 محبوبه صنیعی راد -3

 سیده فاطمه میر قهاری-4

 خانم اسالمی -5

 فاطمه سادات حسینی -6

 ریحانه حمزه یی -7

 خانم افتتاح-8

 محسن پوالب .1

 حسین عبدالحی .2

 رضا زلفی گل .3

 مجید کردی .4

 عرفان همایون .5

 احسان اسدی اربابی .6

 محمد توان .7

 علی ضیغمی .8

 مهدی شکاری .9

 سعید همراه .11

 ابوالفضل محبی -1

 بهزاد رشیدی فر -2

 محمد رنجبری -3

 عابدین نادری -4

 حسین حیدربیگی -5

 مهدی رحیمی -6

 رضا گایینی-7

 علیرضا تمکین -8

 محمد باقر صالحی-9

 یحیی کرمیان -11

 خانم دهقانی خانم دهقانی خانم دهقانی خانم دهقانی دهقانیخانم  خانم دهقانی مربی

 محل
بازدید از مراکز و مرکز 

 بهداشت روستا

بازدید از مراکز و مرکز بهداشت 

 روستا

بازدید از مراکز و مرکز 

 بهداشت روستا

بازدید از مراکز و مرکز بهداشت 

 روستا

بازدید از مراکز و مرکز بهداشت 

 روستا

و مرکز بهداشت بازدید از مراکز 

 روستا

 23/1/96الی 21/12/95 11/12/95الی 31/11/95 21/11/95الی 9/11/95 24/3/96الی 13/3/96 3/3/96الی 23/2/96 13/2/96الی 2/2/96 تاریخ

 شنبه الی چهارشنبه شنبه الی چهارشنبه شنبه الی چهارشنبه شنبه الی چهارشنبه شنبه الی چهارشنبه شنبه الی چهارشنبه روز

 صبح 13-31/7 صبح 13-31/7 صبح 13-31/7 صبح 13-31/7 صبح 13-31/7 صبح 13-31/7 ساعت

 
 

 

 

 



شتی ردمانی قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                       22دانشجویان رپستاری ورودی            CCUکارآموزی رد رعهص وژیه  ربانهم دادکشنه رپستاری و مامایی                                        
 29-29نیمسال  دوم  سال 

 Fگروه  Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 دانشجویان 

 معصومه سلیمانی-1
 فاطمه عبدالهی -2

 ونا معبرم -3

 پریسا میرزایی-4

 فاطمه غالمی-5

 ناهید بیگدلو -6

 خانم قدمگاهی -7

 آرزو حاجی لو -8

 زهرا فهد -1

 زهرا عظیمی -2

 آسیه خانی-3

 اکرم کریمی -4

 زهرا دریاب -5

 الهه صفدری -6

 سارا صفرخانی -7

 مهمان -8

 فاطمه کشاورزیان -1

 ریحانه ملکی -2

 راحله ترابی -3

 شیما حیدری -4

 اکرم خدابنده لو-5

 صدیقه زمانی -6

 خانم توکلی -7

 پگاه میردریکوندی -8

 زینب آریان-1

 فهیمه پور جعفری-2

 محبوبه صنیعی راد -3

 سیده فاطمه میر قهاری-4

 خانم اسالمی -5

 فاطمه سادات حسینی -6

 ریحانه حمزه یی -7

 خانم افتتاح-8

 محسن پوالب .1

 حسین عبدالحی .2

 رضا زلفی گل .3

 مجید کردی .4

 عرفان همایون .5

 احسان اسدی اربابی .6

 محمد توان .7

 علی ضیغمی .8

 مهدی شکاری .9

 سعید همراه .11

 ابوالفضل محبی -1

 بهزاد رشیدی فر -2

 محمد رنجبری -3

 عابدین نادری -4

 حسین حیدربیگی -5

 مهدی رحیمی -6

 رضا گایینی-7

 علیرضا تمکین -8

 محمد باقر صالحی-9

 یحیی کرمیان -11

 ده نمکیآقای  ده نمکیآقای  آقای عباسی نیا آقای عباسی نیا آقای عباسی نیا آقای عباسی نیا مربی

 م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی محل

 16/12/95تا 31/11/95 25/11/95تا 9/11/95 29/3/96تا 13/3/96 8/3/96تا  23/2/96 18/2/96تا  2/2/96 28/1/96تا  21/12/95 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 ساعت

 بخش
CCU  و آنژیو گرافی

 جراحی قلب

CCU  و آنژیو گرافی

 جراحی قلب

CCU  و آنژیو گرافی جراحی

 قلب

CCU  و آنژیو گرافی جراحی

 قلب

CCU  و آنژیو گرافی جراحی

 قلب

CCU  و آنژیو گرافی جراحی

 قلب

 

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

ن ربانهم                                دادکشنه رپستاری و مامایی تحصیلی                                                                             29دانشجویان رپستاری ورودی بهمن                                      1کارآموزی رپستاری زبرگساالن و سالمندا
 29-29نیمسال دوم  سال 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 فرزانه پورنیا (1 دانشجویان
 سارا رزاقی (2
 زهره خانی (3
 زهرا محمدی (4

 فرشته اکبری-5

 زهره نیکبخت (1

 ساحل سادات موسوی نوشاد (2
 فاطمه کاویانی (3
 هانیه زارع زردینی (4
 رعنا کشه فراهانی (5
 فاطمه ایپکچی  (6

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1
 اقای مزرعه کامکار (2

 احمد قدیری (3
 کامیاب دولتی بنفشه ورق (4
 محمدهادی احسانی (5
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (6

 علیرضا گورابی .1
 محمد قمی .2
 پژمان عسگری .3
 سیدعلیرضا فعال نظری .4
 سید حسین میری .5

 مجتبی خسروی .6

 مهدی محمودی .7

 خانم دکتر اکبری خانم دکتر اکبری خانم دکتر اکبری خانم دکتر اکبری مربی

 بهشتیم.آ.د شهید  م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی محل

 8/3/96تا  23/2/96 18/2/96تا  2/2/96 16/12/95تا 31/11/95 25/11/95تا 9/11/95 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 31/7-13 31/7-13 31/7-13 31/7-13 ساعت

 بخش
 -بخشهای داخلی و جراحی )گوارش( و شیمی درمانی

 اندوسکوپی

 -داخلی و جراحی )گوارش( و شیمی درمانی بخشهای

 اندوسکوپی

 -بخشهای داخلی و جراحی )گوارش( و شیمی درمانی

 اندوسکوپی

 -بخشهای داخلی و جراحی )گوارش( و شیمی درمانی

 اندوسکوپی

 گوارش -محتوی کاراموزی: سرطان

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

ن ربانهم                                             ماماییدادکشنه رپستاری و  تحصیلینیمسال دوم  سال                                                                              29دانشجویان رپستاری ورودی بهمن                                     1کارآموزی رپستاری زبرگساالن و سالمندا
29-29 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 فرزانه پورنیا .1 دانشجویان
 سارا رزاقی .2
 زهره خانی .3
 زهرا محمدی .4

 فرشته اکبری-5 .5

 زهره نیکبخت .1

 ساحل سادات موسوی نوشاد .2
 فاطمه کاویانی .3
 هانیه زارع زردینی .4
 رعنا کشه فراهانی .5
 فاطمه ایپکچی  .6

سید محمد هادی مطهری  .1

 بیدگلی
 کامکاراقای مزرعه  .2

 احمد قدیری .3
 کامیاب دولتی بنفشه ورق .4
 محمدهادی احسانی .5
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی .6

 علیرضا گورابی .1
 محمد قمی .2
 پژمان عسگری .3
 سیدعلیرضا فعال نظری .4
 سید حسین میری .5

 مجتبی خسروی .6

 مهدی محمودی .7

 خانم محمد نژاد خانم محمد نژاد خانم محمد نژاد خانم محمد نژاد مربی

 م.آ.د نکویی م.آ.د نکویی م.آ.د نکویی نکوییم.آ.د  محل

 25/11/95تا 9/11/95 8/3/96تا  23/2/96 28/1/96تا  21/12/95 16/12/95تا 31/11/95 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 31/7-13 31/7-13 31/7-13 31/7-13 ساعت

 بخش ارتوپدی بخش ارتوپدی ارتوپدیبخش  بخش ارتوپدی بخش

 محتوی کارآموزی: ارتوپدی و آب الکترولیت

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                             29کارآموزی افرماکولوژی بالینی                                     دانشجویان رپستاری ورودی بهمن  ربانهم                                 دادکشنه رپستاری و مامایی
 29-29نیمسال دوم  سال 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 پورنیافرزانه  (5 دانشجویان
 سارا رزاقی (6
 زهره خانی (7
 زهرا محمدی (8

 فرشته اکبری-5

 زهره نیکبخت .1

 ساحل سادات موسوی نوشاد .2
 فاطمه کاویانی .3
 هانیه زارع زردینی .4
 رعنا کشه فراهانی .5
 فاطمه ایپکچی  .6

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی .1
 اقای مزرعه کامکار .2

 احمد قدیری .3
 کامیاب دولتی بنفشه ورق .4
 محمدهادی احسانی .5
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی .6

 علیرضا گورابی .1
 محمد قمی .2
 پژمان عسگری .3
 سیدعلیرضا فعال نظری .4
 سید حسین میری .5

 مجتبی خسروی .6

 مهدی محمودی .7

 خانم یوسفی خانم یوسفی خانم یوسفی خانم یوسفی مربی

 م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار محل

 18/2/96تا  2/2/96 16/12/95تا 31/11/95 25/11/95تا 9/11/95 28/1/96تا  21/12/95 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 31/7-13 31/7-13 31/7-13 31/7-13 ساعت

 بخش داخلی بخش داخلی بخش داخلی بخش داخلی بخش

 

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیل                                                                              29کارآموزی ربرسی وضعیت سالمت                                   دانشجویان رپستاری ورودی بهمن  ربانهم                                   دادکشنه رپستاری و مامایی
 29-29ینیمسال دوم  سال 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 فرزانه پورنیا .1 دانشجویان
 سارا رزاقی .2
 زهره خانی .3
 زهرا محمدی .4

 فرشته اکبری-5 .5

 زهره نیکبخت .1

 ساحل سادات موسوی نوشاد .2
 فاطمه کاویانی .3
 هانیه زارع زردینی .4
 رعنا کشه فراهانی .5
 فاطمه ایپکچی  .6

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی .1
 اقای مزرعه کامکار .2

 احمد قدیری .3
 کامیاب دولتی بنفشه ورق .4
 محمدهادی احسانی .5
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی .6

 علیرضا گورابی .1
 محمد قمی .2
 پژمان عسگری .3
 سیدعلیرضا فعال نظری .4
 سید حسین میری .5

 مجتبی خسروی .6

 مهدی محمودی .7

 خانم دکتر پاشایی خانم دکتر پاشایی خانم دکتر پاشایی خانم دکتر پاشایی مربی

 م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی شهید بهشتیم.آ.د  محل

                                  27/1/96-26-21-21                         19/1/96و  23/12-22-21 17/2/96-16-11-11                               9/2/96-4-3-2 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه دوشنبهشنبه تا  شنبه تا دوشنبه روز

 31/7-13 31/7-13 31/7-13 31/7-13 ساعت

 بخش های داخلی و جراحی بخش های داخلی و جراحی بخش های داخلی و جراحی بخش های داخلی و جراحی بخش



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                                          23دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                    CCUوژیه کارآموزی  ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 29-29نیمسال دوم  سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -1 دانشجویان 
 علی فتح بیاتی -2
 محمدامین نصیری -3
 حسین محمدی -4
 علی نجفی قشالقی -5

 مهدی زین العابدین قمی -6

 مریم کیا  -1

 حدیثه صفدری -2

 فاطمه عزیزی -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 فرزانه جانی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -1

 زهرا محمدی زاد -2

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم نجار-8

 ابراهیم احمدی -1
 ابوالفضل بخشی -2
 مصطفی پور حسنی -3
 محمد حاجی ناظری -4
 هدی زارعیسید محمد م -5
 حمیدرضا محمدی -6
 پیمان اقابابایی-7

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-1

 زینب اسدی -2

 زینب اسکندری -3

 رقیه اکبری الهیار -4

 سمیه الماسی االنق -5

 فاطمه درخشان -6
 ربابه بختیاریان -7

 خانم کریمی خانم کریمی خانم کریمی خانم کریمی خانم کریمی مربی 

 م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی بهشتی م.آ.د شهید محل 

 28/1/96تا  21/12/95 16/12/95تا 31/11/95 25/11/95تا 9/11/95 8/3/96تا  23/2/96 18/2/96تا  2/2/96 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 ساعت 

 CCU بخش CCU بخش  CCU بخش CCU بخش CCU بخش بخش

 

 

 

 

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                                          23دانشجویان رپستاری ورودی                                                                 ICUکارآموزی وژیه  ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 29-29نیمسال دوم  سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -1 دانشجویان 
 علی فتح بیاتی -2
 محمدامین نصیری -3
 حسین محمدی -4
 علی نجفی قشالقی -5

 مهدی زین العابدین قمی -6

 مریم کیا  -1

 حدیثه صفدری -2

 فاطمه عزیزی -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 فرزانه جانی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -1

 زهرا محمدی زاد -2

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم نجار-8

 ابراهیم احمدی -1
 ابوالفضل بخشی -2
 مصطفی پور حسنی -3
 محمد حاجی ناظری -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 درضا محمدیحمی -6
 پیمان اقابابایی-7

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-1

 زینب اسدی -2

 زینب اسکندری -3

 رقیه اکبری الهیار -4

 سمیه الماسی االنق -5

 فاطمه درخشان -6
 ربابه بختیاریان -7

 خانم گلفشان خانم گلفشان خانم گلفشان خانم گلفشان خانم گلفشان مربی 

 م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی محل 

 18/2/96تا  2/2/96 28/1/96تا  21/12/95 16/12/95تا 31/11/95 25/11/95تا 9/11/95 8/3/96تا  23/2/96 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 ساعت 

   ICU بخش   ICU بخش   ICU بخش   ICU بخش   ICU بخش بخش

 

 

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

شت کارآموزی رپستاری  ربانهم                         دادکشنه رپستاری و مامایی تحصیلی                                                                                                                          23دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                                                                     روان  بهدا
 29-29نیمسال دوم  سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -1 دانشجویان 
 علی فتح بیاتی -2
 محمدامین نصیری -3
 حسین محمدی -4
 علی نجفی قشالقی -5

 مهدی زین العابدین قمی -6

 مریم کیا  -1

 حدیثه صفدری -2

 عزیزیفاطمه  -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 فرزانه جانی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -1

 زهرا محمدی زاد -2

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم نجار-8

 ابراهیم احمدی -1
 ابوالفضل بخشی -2
 مصطفی پور حسنی -3
 محمد حاجی ناظری -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 حمیدرضا محمدی -6
 پیمان اقابابایی-7

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-1

 زینب اسدی -2

 زینب اسکندری -3

 رقیه اکبری الهیار -4

 سمیه الماسی االنق -5

 فاطمه درخشان -6
 ربابه بختیاریان -7

 خانم پاکویی خانم پاکویی خانم دکتر گائینی پاکوییخانم  خانم پاکویی مربی

 م.آ.د روانپزشکی زنان م.آ.د روانپزشکی مردان م.آ.د روانپزشکی زنان م.آ.د روانپزشکی زنان م.آ.د روانپزشکی مردان محل

 16/12/95تا 31/11/95 25/11/95تا 9/11/95 8/3/96تا  23/2/96 18/2/96تا  2/2/96 28/1/96تا  21/12/95 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 ساعت

 روانپزشکیبخشهای  روانپزشکیبخشهای  روانپزشکیبخشهای  روانپزشکیبخشهای  روانپزشکیبخشهای  بخش

 

 

 



شتی ردمانی   قم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات  بهدا

تحصیلی                                                                                                                          23دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                                                          کودکان کارآموزی رپستاری  ربانهم                        دادکشنه رپستاری و مامایی
 29-29نیمسال دوم  سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -1 دانشجویان 
 علی فتح بیاتی -2
 محمدامین نصیری -3
 حسین محمدی -4
 علی نجفی قشالقی -5

 مهدی زین العابدین قمی -6

 مریم کیا  -1

 حدیثه صفدری -2

 فاطمه عزیزی -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 فرزانه جانی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -1

 زهرا محمدی زاد -2

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم نجار-8

 ابراهیم احمدی -1
 ابوالفضل بخشی -2
 پور حسنیمصطفی  -3
 محمد حاجی ناظری -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 حمیدرضا محمدی -6
 پیمان اقابابایی-7

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-1

 زینب اسدی -2

 زینب اسکندری -3

 رقیه اکبری الهیار -4

 سمیه الماسی االنق -5

 فاطمه درخشان -6
 ربابه بختیاریان -7

 خانم طاهری خانم طاهری طاهریخانم  خانم طاهری  خانم طاهری مربی

 م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه محل

 25/11/95تا 9/11/95 8/3/96تا  23/2/96 18/2/96تا  2/2/96 28/1/96تا  21/12/95 16/12/95تا 31/11/95 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه دوشنبهشنبه تا  شنبه تا دوشنبه روز

 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 ساعت

 های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش بخش

 

  



شتی ردمانی     قمدااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                                          23دانشجویان رپستاری ورودی                    کارآموزی رپستاری کودکان                                                                                                       ربانهم                        دادکشنه رپستاری و مامایی
 29-29نیمسال دوم  سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 علیرضا عالمی حشمت -1 دانشجویان 
 علی فتح بیاتی -2
 محمدامین نصیری -3
 حسین محمدی -4
 علی نجفی قشالقی -5

 مهدی زین العابدین قمی -6

 مریم کیا  -1

 صفدریحدیثه  -2

 فاطمه عزیزی -3

 زینب فیضی -4

 مریم کرمی -5

 سودابه محمودی -6
 سپیده تاره -7
 فرزانه جانی -8

 منصوره سلیمانی یزدی -1

 زهرا محمدی زاد -2

 زهرا حسین خانی شاد -3

 فرزانه نصرآبادی -4

 فاطمه همراهی -5

 غزاله مرادی -6
 زهراخطیبی کشکک -7
 خانم نجار-8

 ابراهیم احمدی -1
 ابوالفضل بخشی -2
 مصطفی پور حسنی -3
 محمد حاجی ناظری -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 حمیدرضا محمدی -6
 پیمان اقابابایی-7

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-1

 زینب اسدی -2

 زینب اسکندری -3

 رقیه اکبری الهیار -4

 سمیه الماسی االنق -5

 فاطمه درخشان -6
 ربابه بختیاریان -7

 خانم موسوی خانم موسوی خانم موسوی خانم موسوی موسویخانم  مربی

 م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه م.آ.د حضرت معصومه محل

 8/3/96تا  23/2/96 18/2/96تا  2/2/96 28/1/96تا  21/12/95 16/12/95تا 31/11/95 25/11/95تا 9/11/95 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه تا دوشنبه شنبه روز

 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 ساعت

 های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش های کودکانتمامی بخش بخش

 

 

 

 

 



شتی ردمانی   قمدااگشنه علوم زپشکی و   خدمات بهدا

ن-زبگساالن کارآموزی رپستاری  ربانهم                دادکشنه رپستاری و مامایی تحصیلی                                                                                                                                                                        29دانشجویان رپستاری ورودی مهر                                                                                                           (2)    سالمندا
 29-29نیمسال دوم سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 حسنا انصاری -1 دانشجویان
 ملیحه ابراهیمی -2
 آیدا دهقان نیری -3
 سیده کوثر شرف الدین -4
 فاطمه ابوالحسنی  -5
 محبوبه زارعی -6
 زهرا محمدی زاد -7

 محمد جادری -1
 علیرضا کوه گردزاده -2
 مهدی مفرح بجندی -3
 مرتضی نجاتی -4
 علی اکبر احمدی االنق -5
 جواد حاجی زاد -6
 محمد مهدی ابراهیمی-7
 آقای عقیقی -8

 معصومه سلطانمرادی -1
 لیال علیرضالو -2
 زهرا حسین زاده -3
 ساجده زارع -4
 عاطفه محمد حسینی -5
 معصومه عبدی مرادی-6
 اکرم امیری -7

 میثم خالوندی -1
 علی درویشی -2
 محمد رضا رسولی -3
 محمد رضا فضل اللهی قمشی-4
 محمد قاسملو -5
 بیوک باقر پور -6
 مهدی یزدانی -7
 مهدی شیرازی فردئی-8

 ساجده کربالیی ابراهیمی -1
 فاطمه احمدی -2
 فاطمه مه آبادی -3
 عاطفه نوروز زاده قالهر -4
 فرزانه عشاقی -5
 مریم آمره ای-6

 خانم دکتر آخوند زاده خانم دکتر آخوند زاده خانم دکتر آخوند زاده خانم دکتر آخوند زاده خانم دکتر آخوند زاده مربی

 م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی م.آ.د شهید بهشتی محل

 8/3/96تا  23/2/96 18/2/96تا  2/2/96 28/1/96تا  21/12/95 16/12/95تا 31/11/95 25/11/95تا 9/11/95 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 ساعت

 Post Ccuبخش  Post Ccuبخش  Post Ccuبخش  Post Ccuبخش  Post Ccuبخش  بخش



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

ن    )-کارآموزی رپستاری زبگساالن  ربانهم                         دادکشنه رپستاری و مامایی تحصیلی                                                                                                                                                                        29دانشجویان رپستاری ورودی مهر                                                                                              (                       2سالمندا
 29-29نیمسال دوم سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bوه گر Aگروه  گروه 

 حسنا انصاری -1 دانشجویان
 ملیحه ابراهیمی -2
 آیدا دهقان نیری -3
 سیده کوثر شرف الدین -4
 فاطمه ابوالحسنی  -5
 محبوبه زارعی -6
 زهرا محمدی زاد -7

 محمد جادری -1
 علیرضا کوه گردزاده -2
 مهدی مفرح بجندی -3
 مرتضی نجاتی -4
 االنقعلی اکبر احمدی  -5
 جواد حاجی زاد -6
 محمد مهدی ابراهیمی-7
 آقای عقیقی -8

 معصومه سلطانمرادی -1
 لیال علیرضالو -2
 زهرا حسین زاده -3
 ساجده زارع -4
 عاطفه محمد حسینی -5
 معصومه عبدی مرادی-6
 اکرم امیری -7

 میثم خالوندی -1
 علی درویشی -2
 محمد رضا رسولی -3
 محمد رضا فضل اللهی قمشی-4
 محمد قاسملو -5
 بیوک باقر پور -6
 مهدی یزدانی -7
 مهدی شیرازی فردئی-8

 ساجده کربالیی ابراهیمی -1
 فاطمه احمدی -2
 فاطمه مه آبادی -3
 عاطفه نوروز زاده قالهر -4
 فرزانه عشاقی -5
 مریم آمره ای-6

 آقای صدری آقای صدری آقای صدری آقای صدری آقای صدری مربی

 م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار محل

 25/11/95تا 9/11/95 8/3/96تا  23/2/96 18/2/96تا  2/2/96 28/1/96تا  21/12/95 16/12/95تا 31/11/95 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 13-31/7 ساعت

 بخش
و  بخشهای داخلی و جراحی)نفرولوژی

 (اورولوژی

بخشهای داخلی و جراحی)نفرولوژی و 

 اورولوژی(

بخشهای داخلی و جراحی)نفرولوژی و 

 اورولوژی(

بخشهای داخلی و جراحی)نفرولوژی و 

 اورولوژی(

بخشهای داخلی و 

 جراحی)نفرولوژی و اورولوژی(

  



شتی ردمانی   قمدااگشنه علوم   زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                                                                                        29مهر دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                                               فرد، خانواده و محیط                   کارآموزی رپستاری  ربانهم                                                                               دادکشنه رپستاری و مامایی                  
 29-29نیمسال دوم سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 حسنا انصاری -1 دانشجویان
 ملیحه ابراهیمی -2
 آیدا دهقان نیری -3
 سیده کوثر شرف الدین -4
 فاطمه ابوالحسنی  -5
 محبوبه زارعی -6
 زادزهرا محمدی  -7

 محمد جادری -1
 علیرضا کوه گردزاده -2
 مهدی مفرح بجندی -3
 مرتضی نجاتی -4
 علی اکبر احمدی االنق -5
 جواد حاجی زاد -6
 محمد مهدی ابراهیمی-7
 آقای عقیقی -8

 معصومه سلطانمرادی -1
 لیال علیرضالو -2
 زهرا حسین زاده -3
 ساجده زارع -4
 عاطفه محمد حسینی -5
 ادیمعصومه عبدی مر-6
 اکرم امیری -7

 میثم خالوندی -1
 علی درویشی -2
 محمد رضا رسولی -3
 محمد رضا فضل اللهی قمشی-4
 محمد قاسملو -5
 بیوک باقر پور -6
 مهدی یزدانی -7
 مهدی شیرازی فردئی-8

 ساجده کربالیی ابراهیمی -1
 فاطمه احمدی -2
 فاطمه مه آبادی -3
 عاطفه نوروز زاده قالهر -4
 عشاقیفرزانه  -5
 مریم آمره ای-6

 خانم امیر حسینی خانم امیر حسینی خانم امیر حسینی خانم امیر حسینی خانم امیر حسینی مربی

 درمانگاه   درمانگاه   درمانگاه   درمانگاه   درمانگاه   محل

 16/12/95 تا31/11/95 25/11/95تا 9/11/95 8/3/96تا 23/2/96 18/2/96تا 2/2/96 28/1/96تا 21/12/95 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 31/7-13 31/7-13 31/7-13 31/7-13 31/7-13 ساعت

 

 

  



 

شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                                                                                        29دانشجویان رپستاری ورودی مهر                                         کارآموزی رپستاری فرد، خانواده و محیط                                                                                          ربانهم دادکشنه رپستاری و مامایی                                                                                                
 29-29نیمسال دوم سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 حسنا انصاری -1 دانشجویان
 ملیحه ابراهیمی -2
 آیدا دهقان نیری -3
 سیده کوثر شرف الدین -4
 فاطمه ابوالحسنی  -5
 محبوبه زارعی -6
 زهرا محمدی زاد -7

 محمد جادری -1
 علیرضا کوه گردزاده -2
 مهدی مفرح بجندی -3
 مرتضی نجاتی -4
 علی اکبر احمدی االنق -5
 جواد حاجی زاد -6
 محمد مهدی ابراهیمی-7
 آقای عقیقی -8

 معصومه سلطانمرادی -1
 لیال علیرضالو -2
 زهرا حسین زاده -3
 ساجده زارع -4
 عاطفه محمد حسینی -5
 معصومه عبدی مرادی-6
 اکرم امیری -7

 میثم خالوندی -1
 علی درویشی -2
 محمد رضا رسولی -3
 ضا فضل اللهی قمشیمحمد ر-4
 محمد قاسملو -5
 بیوک باقر پور -6
 مهدی یزدانی -7
 مهدی شیرازی فردئی-8

 ساجده کربالیی ابراهیمی -1
 فاطمه احمدی -2
 فاطمه مه آبادی -3
 عاطفه نوروز زاده قالهر -4
 فرزانه عشاقی -5
 مریم آمره ای-6

 خانم دکتر پاشایی خانم دکتر پاشایی پاشاییخانم دکتر  خانم دکتر پاشایی خانم دکتر پاشایی  مربی

 درمانگاه   درمانگاه   درمانگاه   درمانگاه   درمانگاه   محل

 28/1/96تا 21/12/95 16/12/95تا 31/11/95 25/11/95تا 9/11/95 8/3/96تا 23/2/96 18/2/96تا 2/2/96 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه تا دوشنبهشنبه  شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 31/7-13 31/7-13 31/7-13 31/7-13 31/7-13 ساعت

 یک هفته از کاراموزی، در مراکز بهداشتی روستایی برگزار می شود.

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                              مهر                    29      دانشجویان رپستاری ورودی                                                                                                  اصول و مهارتهای رپستاری   کارآموزی  ربانهم                         ی         دادکشنه رپستاری و مامای  
 29-29نیمسال دوم سال 

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 حامد احمدی شوربالغ .1 دانشجویان
 مصطفی باباپور .2
 حسین بابایی .3
 سینا حسین پور .4
 مهدی حیدری .5
 محمدرضا خلیلی نیا .6

 امیرحسین دادش نژاد .7

 محدثه بابایی پور .1
 مبینا بهادری .2
 اسفندانیشیوا بیات  .3
 مریم پیش یار  .4
 سعیده تهم .5
 مینا جمشید پور .6

 مهدیه رجبی .1
 زهرا سرمدی .2
 صدیقه سلمانی .3
 فاطمه سوار .4
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