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 1ترم
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 1397-98سال تحصیلی  اولبرنامه ارائه دروس نیمسال 

 97مهررشته پرستاری ورودی 

 زمان

 هفته
11- 8 11- 11 

ش
یای

و ن
ز 

ما
ن

 

11 - 11 18- 11 

 دفاع مقدس  هفته( 11المت جامعه)پرستاری س (1مبانی نظری اسالم) زبان پیش دانشگاهی شنبه

 آقای بابایی اصل خانم دهقانی خان صنمی  دکتر آقای اقای دکتر امیدی نام استاد :

 11-13تشریح)عملی(ساعت تشریح)نظری( یکشنبه
 جلسه اول1)نظری( فیزیولوژی

                                            فیزیولوژی عملی
 

  آقای دکتر فراهانی خانم دکتر مافی تر مافیخانم دک نام استاد :

 دوشنبه
 هفته اول( 8بیوشیمی )نظری 

 هفته دوم( 8بیوشیمی عملی )

 )نظری( فیزیولوژی

 
  بیوشیمی عملی 

  خانم دکتر کمیلی آقای دکتر فراهانی خانم دکتر کمیلی نام استاد :

  (17-11اصول و مهارتهای پرستاری) هفته  7اصول و مهارتهای پرستاری )عملی( هر گروه سه شنبه

  پاشاییخانم دکتر  خانم دیانتی نام استاد

 فناوری اطالعات در پرستاری فناوری اطالعات در پرستاری هفته 7اصول و مهارتهای پرستاری )عملی( هر گروه چهارشنبه

 مهندس حامدی نیاآقای  مهندس حامدی نیاآقای  خانم دیانتی  نام استاد

 )خانم دکتر گائینی( ساعت 4  :)الزامی) خانواده و مددجو با ارتباط های مهارت اهکارگ

 )گروه دوم( Bگروهخانم و دانشجویان )گروه اول(  Aگروه قاآ: دانشجویان عملی( )اصول و مهارتهای پرستاریپراتیک

 شته باشددر برنامه ریزی: گروهی که اصول مهارت های عملی دارد همان گروه فناوری اطالعات دا
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 1ترم
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 1397-98برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 91رشته پرستاری ورودی بهمن

 زمان

 هفته
11- 8 11- 11 

ش
یای

و ن
ز 

ما
ن

 

11 - 11 18- 11 

  )گوارش و آب و الکترولیت( 1پرستاری بزرگساالن و سالمندان (11-13ومی )زبان انگلیسی عم تغذیه و تغذیه درمانی شنبه

  آقای آقایی آقای دکتر امیدی آقای دکتر حضوری نام استاد :

 یکشنبه
 هفته اول(8میکروب شناسی نظری) 

 هفته دوم(8میکروب شناسی )عملی 

 هفته اول(8انگل شناسی نظری )

 هفته دوم(8میکروب شناسی )عملی 

 هفته اول(8)13-17گل شناسی عملی ان

 هفته دوم(8))ارتوپدی و روماتولوژی(  1پرستاری بزرگساالن و سالمندان
 

   خانم دکتر آخوندزاده -خانم دکتر نصراللهی  -آقای دکتر فتوحی خانم دکتر نصراللهی  -آقای دکتر فتوحی خانم طبیبی نام استاد :

  هفته(11به بیمار) آموزش داروشناسی اخالق اسالمی دوشنبه

  آقای صادقی خانم دکتر خانی دکتر علی محمدیآقای  نام استاد :

  تاری سالمت فرد و خانوادهپرس روز( 9کاراموزی اصول و مهارت های پرستاری)هر گروه  سه شنبه

  خانم دهقانی گروه پرستاری نام استاد

  مفاهیم پایه پرستاری روز(9ه کاراموزی اصول و مهارت های پرستاری)هر گرو چهارشنبه

 گروه پرستاری نام استاد
 آقای دکتر شجاعی

 
 

  ساعت 3:  (الزامی)بیمارستان و بیماران در عفونت کنترل کارگاه

 ساعت )خانم دکتر گائینی( 1: (الزامی) کارگاه مهارت ارتباط با مددجو
 Bو دانشجویان آقا گروه  Aآزمایشگاهها: دانشجویان خانم گروه
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 3ترم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 دانشکده پرستاری و مامایی

 1397-98برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 91رشته پرستاری ورودی مهر 

 ساعت

 هفته

11- 8 11- 11 
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11 - 11 11-18 

  وری و عملی( تحقیق در پرستاری )تئ  (عملیسالمت) تیوضع یررسب شنبه 

  هفته دوم( 8) آقای دکتر عباسی -هفته اول(8) آقای دکتر واحدیان آقای دکتر عباسی –آقای عباسی نیا  نام استاد :

  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد هفته( 11آمار حیاتی مقدماتی) (1پرستاری بزرگساالن سالمندان) یکشنبه 

  خانم رئیسی ر مومنیانخانم دکت آقای دکتر عباسی نام استاد :

 هفته اول( 1()یسالمت)نظر تیوضع یررسب تاریخ تحلیلی اسالم  انقالب اسالمی دوشنبه 

 جلسه(1پرستاری بهداشت مادر و نوزاد)

 

  خانم رئیسی  - آقای دکتر عباسی نیا خان صنمیدکتر آقای  آقای محمد رضا عبداهلل پور نام استاد :

 هفته دوم(8) (1پرستاری بزرگساالن سالمندان) کارآموزی فارماکولوژی بالینی–(1ری بزرگساالن سالمندان)کارآموزی پرستا سه شنبه

 هفته اول(8بهداشت محیط )
 

  آقای صادقی –ی وخانم باکویی عباسدکترآقای  گروه پرستاری  نام استاد :

  روانشناسی فردی و اجتماعی لوژی بالینیکارآموزی فارماکو–(1کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان) چهارشنبه

  خانم زهرا محمد میرزایی گروه پرستاری نام استاد

    بررسی وضعیت سالمت )عملی(  پنج شنبه 

    خانم دکتر پاشایی 

  ) الزامی( ساعت 1 مدت به مددجو ایمنی کارگاه

 )خانم دکتر گائینی(( امیالز )ساعت 4 مدت به خانواده و مددجو با ارتباط های مهارت کارگاه
 و آقا مجزا برگزار می گردد.بیماریهای سیستم تولید مثل )ژنیکولوژی( برای دانشجویان خانم 

   در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می شود. 8-24ری ساعت به صورت تئو عملی بررسی وضعیت سالمتشهریور(  42)شنبه اولین هفته برگزار می شود. در م. آ.د شهید بهشتی شهریور  42به استثناء شنبه  عملیبررسی وضعیت سالمت 
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11 - 11  

 اصول –هفته اول(  8)آشنایی با منابع اسالمی (1ومحیط) فرد،خانواده سالمت پرستاری کارآموزی -(1سالمندان) بزرگساالن پرستاری کارآموزی شنبه 

 هفته دوم(8) با بیماریها مبارزه و اپیدمیولوژی

 )خانم ها(1بدنی تربیت

  دکتر واحدیانآقای  -اسعدیآقای  آقای دکتر شجاعی   -خانم محمودی نام استاد :

 هفته اول(11وایمنولوژی)نظری ژنتیک (1ومحیط) فرد،خانواده سالمت پرستاری کارآموزی -(1سالمندان) بزرگساالن پرستاری کارآموزی یکشنبه 

 هفته دوم(1وایمنولوژی عملی ) ژنتیک

 وایمنولوژی عملی  ژنتیک

 دکترعقیلی–دکترغفرانی دکتر عقیلی–دکتر غفرانی  آقای دکتر شجاعی -خانم محمودی نام استاد :

  هفته دوم(8)اسالمی منابع با آشنایی (1ومحیط) فرد،خانواده سالمت پرستاری کارآموزی -(1سالمندان) بزرگساالن پرستاری کارآموزی دوشنبه 

  اسعدیآقای  آقای دکتر شجاعی -حمودیخانم م نام استاد :

 )اقایان(1بدنی تربیت پرستاری بهداشت روان  نوزاد مادرو سالمت اختالالت پرستاری  سه شنبه

  خانم دکتر مینا گائینی خانم رئیسی  نام استاد :

 -)چشم3پرستاری بزرگساالن و سالمندان پرستاری کودک سالم غدد وعفونی(-)اعصاب3پرستاری بزرگساالن و سالمندان چهارشنبه

 (پوست و سوختگی-اتاق عمل-خون  -گوش

 

  خانم دکتر پاشایی  آقای ترابیان آقای دکتر عباسی نام استاد :

 (الزامی  ) ساعت 4کارگاه مهارت های زندگی به مدت 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 1397-98برنامه ارائه دروس نیمسال اول  سال تحصیلی 

 99رشته پرستاری مهر
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  1مبانی نظری اسالم (، کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد، کارآموزی پرستاری بیماریهای شایع ایران 3کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان) شنبه 

  دکترمحمد جواد پاشایی  نام استاد :

  17-11واحد(3فارسی ) (، کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد، کارآموزی پرستاری بیماریهای شایع ایران3رستاری بزرگساالن و سالمندان)کارآموزی پ یکشنبه 

  آقای کوچکی میبدی  نام استاد :

   وزی پرستاری بیماریهای شایع ایران(، کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد، کارآم3کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان) دوشنبه 

    نام استاد :

  دانش خانواده و جمعیت  های جامع پرستاری در بخش های ویژه  تمراقب پرستاری بیماریهای روان سه شنبه

  آقای علی محمدی پریزاد دکتر خانم دکتر مینا گائینی  نام استاد :

  هفته اول(8پرستاری بیماریهای کودکان) تاری در بخش های ویژههای جامع پرس تبمراق پرستاری بیماریهای کودکان  چهارشنبه 

  آقای ترابیان دکتر آخوندزاده آقای ترابیان نام استاد :

 بهشتی(: داخلی اعصاب و خونشهید  د.آ.م)3کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 کار(:چشم و گوش و عفونیکام ) م.آ.د3مندانکارآموزی پرستاری بزرگساالن و سال

 نکویی(: پوست و سوختگی و جراحی اعصاب پرستاری بیماریهای شایع  ایران )م.آ.دکاراموزی 

  ( الزامی)ساعت  4کارگاه اخالق حرفه ای به مدت 
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 پرستاری کودک سالم و بیماریهای کودکان،کارآموزی کارآموزی -icu،ccuپرستاری مراقبت ویژه کارآموزی شنبه 

 روان و بیماریهای روان بهداشت پرستاری

 )خانم ها(1ربیت بدنی ت مراقبت پرستاری در منزل

  گلفشانخانم  خانم خلیفی و ....... -آقای دکتر آقایی ،خانم گلفشان نام استاد :

 پرستاری کودک سالم و بیماریهای کودکان،کارآموزی کارآموزی -icu،ccuپرستاری مراقبت ویژه کارآموزی یکشنبه 

 روان و بیماریهای روان بهداشت پرستاری

  ن()آقایا1تربیت بدنی 

   خانم خلیفی و ....... -آقای دکتر آقایی ،خانم گلفشان نام استاد :

 پرستاری کودک سالم و بیماریهای کودکان،کارآموزی کارآموزی -icu،ccuپرستاری مراقبت ویژه کارآموزی دوشنبه 

 روان و بیماریهای روان بهداشت پرستاری

غیرمترقبه  دربحران،فوریتهاوحوادث پرستاری

 هفته اول(1)نظری 

 

  خانم حیدری خانم خلیفی و ....... -آقای دکتر آقایی ،خانم گلفشان نام استاد :

  انقالب اسالمی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  زبان تخصصی  سه شنبه

  محسن ادیب آقای محمد مصطفی اسعدی آقای دکتر عباسی نام استاد :

هفته 1غیرمترقبه )نظری  وحوادثدربحران،فوریتها پرستاری چهارشنبه

 اول(

   پرستاری خدمات مدیریت اصول

   خانم دکتر گائینی خانم حیدری نام استاد :

    هفته1غیرمترقبه )عملی(هر گروه  دربحران،فوریتهاوحوادث پرستاری پنجشنبه

    آقای کاشانی نژاد نام استاد :

  (الزامی)عت سا 4کارگاه آموزش به مددجو و خانواده به مدت 
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 مطابق با گروه های کارآموزی است. پوشیدن لباس فرم الزامی است. گروه بندی  .شود خرداد برگزار می19خیابان  119هر گروه در مرکز اورژانس  عملی )عملی(: جلسه اول در بحران و فوریتها پرستاری
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 تاری و ماماییدانشکده پرس

 1397-98برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 91رشته پرستاری ورودی مهر 

 31/7 –31/13 ساعت

ش
یای
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19-13 

 شنبه
، مراقبت در 3-4-2واحد( کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان 3کاراموزی در عرصه مراقبت های ویژه)

 واحد(8منزل)
 

  آقای سعادتمند د :نام استا

 یکشنبه
، مراقبت در 3-4-2واحد( کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان 3کاراموزی در عرصه مراقبت های ویژه)

 واحد(8منزل)
 

  آقای سعادتمند نام استاد :

 دوشنبه
، مراقبت در 3-4-2سالمندان  واحد( کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن،3کاراموزی در عرصه مراقبت های ویژه)

 واحد(8منزل)
 

  آقای سعادتمند)اتاق عمل سه روز اول هفته عصر باشد( نام استاد :

 سه شنبه
، مراقبت در 3-4-2واحد( کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان 3کاراموزی در عرصه مراقبت های ویژه)

 واحد(8منزل)

واحد( کاراموزی در عرصه پرستاری 3ویژه) کاراموزی در عرصه مراقبت های

 واحد(8، مراقبت در منزل)3-4-2بزرگساالن، سالمندان 

   نام استاد :

 چهارشنبه
، مراقبت در 3-4-2واحد( کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان 3کاراموزی در عرصه مراقبت های ویژه)

 واحد(8منزل)
 

   نام استاد :

 ساعت3میت بالینی )الزامی(: کارگاه حاک

 ساعت 4کارگاه نقش پرستاران در پدافند غیرعامل )الزامی( : 
 


