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هفته 8با بیماریها) مبارزه و اپیدمیولوژی اصول (2)محیط و خانواده فرد، سالمت پرستاری کارآموزی  -(2سالمندان) بزرگساالن پرستاری کارآموزی شنبه 

 دوم(

 )خانم ها(1بدنی تربیت

خانم رئیسی و خانم دکتر پاشایی اقای دکتر  -خانم محمودی)نفرولوژی و اورولوژی( –شهید بهشتی خانم آخوندزاده Postccu نام استاد :

 شجاعی 

  آقای دکتر محمدبیگی

 هفته اول(12ایمنولوژی)نظری و ژنتیک (2)محیط و خانواده فرد، سالمت پرستاری کارآموزی  -(2سالمندان) بزرگساالن پرستاری کارآموزی یکشنبه 

 هفته دوم(4ایمنولوژی عملی ) و ژنتیک

 ایمنولوژی عملی  و ژنتیک

خانم رئیسی و خانم دکتر پاشایی اقای دکتر  -محمودی)نفرولوژی و اورولوژی(خانم  –شهید بهشتی خانم آخوندزاده Postccu نام استاد :

 شجاعی

و دکتر سید بابک  خانم دولتی و دکتر سید بابک عقیلی خانم دولتی

 عقیلی

   (2)محیط و خانواده فرد، سالمت پرستاری کارآموزی  -(2سالمندان) بزرگساالن پرستاری کارآموزی دوشنبه 

خانم رئیسی و خانم دکتر پاشایی اقای دکتر  -خانم محمودی)نفرولوژی و اورولوژی( –شهید بهشتی خانم آخوندزاده Postccu نام استاد :

 شجاعی

  

غدد -)اعصاب3پرستاری بزرگساالن و سالمندان سه شنبه

 وعفونی(
- خون -گوش -)چشم3پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 (پوست و سوختگی-اتاق عمل

 )اقایان(1بدنی تربیت نوزاد و مادر سالمت اختالالت پرستاری

  خانم رئیسی   خانم دکتر اکبری خانم حیدری نام استاد :

  اسالمی منابع با آشنایی پرستاری بهداشت روان  پرستاری کودک سالم چهارشنبه

  آقای علیمحمدی خانم دکتر مینا گائینی خانم طاهری نام استاد :

 ساعت(4زندگی ) کارگاه مهارت های

  



 4ترم
 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم 97-96سال تحصیلی  اولنیمسال  94 بهمن برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی
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شتی ردمانی   قم  (4)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

نزبرگساالن و سال کارآموزی رپستاری  ربانهم                                دادکشنه رپستاری و مامایی تحصیلی                                                                             44دانشجویان رپستاری ورودی بهمن                                                                                                                        2مندا
 49-47نیمسال اول  سال 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی .1 دانشجویان
 زهرا محمدی .2

 فرشته اکبری .3

 خانم محبوبه زارعی .4

 ساحل سادات موسوی نوشاد .5

 میهمان .6

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی .1
 احمد قدیری .2
 کامیاب دولتی بنفشه ورق .3
 محمدهادی احسانی .4
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی .5

 آقای ضیغمی .6

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

 مجتبی خسروی .6

 میهمان .7

 زهره نیکبخت .1

 فرزانه پورنیا .2
 سارا رزاقی .3
 فاطمه کاویانی .4
 رعنا کشه فراهانی .5
 فاطمه ایپکچی .6

  خانم شیری .7

 آخوندزادهخانم دکتر  خانم دکتر آخوندزاده خانم دکتر آخوندزاده خانم دکتر آخوندزاده مربی

 بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی محل

 13/6/66تا 27/8/66 22/8/66تا 6/8/66 1/8/66تا 15/7/66 11/7/66تا 25/6/66 تاریخ

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

 13تا31/7 13تا31/7 13تا31/7 13تا31/7 ساعت

 postccu postccu postccu post ccu بخش

  



شتی ردمانی   قمدااگشنه   (4)رتم علوم زپشکی و خدمات بهدا

ن ربانهم                                دادکشنه رپستاری و مامایی تحصیلی                                                                             44دانشجویان رپستاری ورودی بهمن                                                                                                                        2کارآموزی رپستاری زبرگساالن و سالمندا
 49-47نیمسال اول  سال 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان
 زهرا محمدی (2

 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 میهمان (6

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1
 احمد قدیری (2
 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3
 محمدهادی احسانی (4
 خاتمی کاوردیسیدابوالفضل  (5

 

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

 مجتبی خسروی (6

 میهمان (7

 زهره نیکبخت (1

 فرزانه پورنیا (2
 سارا رزاقی (3
 فاطمه کاویانی (4
 رعنا کشه فراهانی (5
 فاطمه ایپکچی  (6

 خانم محمودی خانم محمودی خانم محمودی خانم محمودی مربی

 بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار کامکاربیمارستان  محل

 4/11/66تا 18/6/66 13/6/66تا 27/8/66 22/8/66تا 6/8/66 1/8/66تا 15/7/66 تاریخ

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

 13تا31/7 13تا31/7 13تا31/7 13تا31/7 ساعت

 نفرولوژی و ارولوژی)داخلی و جراحی( نفرولوژی و ارولوژی)داخلی و جراحی( نفرولوژی و ارولوژی)داخلی و جراحی( و ارولوژی)داخلی و جراحی(نفرولوژی  بخش

 

  



شتی ردمانی   قم  (4)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

شت فرد، خانواده و محیط                                                                                   ربانهم                                دادکشنه رپستاری و مامایی تحصیلی                                                                             44دانشجویان رپستاری ورودی بهمن                                      کارآموزی رپستاری بهدا
 49-47نیمسال اول  سال 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی -1 دانشجویان
 زهرا محمدی -2

 فرشته اکبری -3

 خانم محبوبه زارعی -4

 ساحل سادات موسوی نوشاد -5

 میهمان -6

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

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

 مهدی محمودی (7

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

 مجتبی خسروی (6

 میهمان (7

 زهره نیکبخت (1

 فرزانه پورنیا (2
 سارا رزاقی (3
 فاطمه کاویانی (4
 رعنا کشه فراهانی (5
 فاطمه ایپکچی  (6

 خانم رئیسی دکتر شجاعیآقای  آقای دکتر شجاعی خانم رئیسی مربی

 زارعیمرکز بهداشت  زارعیمرکز بهداشت  زارعیمرکز بهداشت  زارعیمرکز بهداشت  محل

 1/8/66تا 15/7/66 11/7/66تا 25/6/66 13/6/66تا 27/8/66 22/8/66تا 6/8/66 تاریخ

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

 13تا31/7 13تا31/7 13تا31/7 13تا31/7 ساعت

 6زارعی: بلوار سمیه، کوچه بهداشت آدرس مرکز

 

  



شتی ردمانی   قم  (4)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

شت فرد، خانواده و محیط                                                                                   ربانهم                                دادکشنه رپستاری و مامایی تحصیلی                                                                             44دانشجویان رپستاری ورودی بهمن                                      کارآموزی رپستاری بهدا
 49-47نیمسال اول  سال 

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان
 زهرا محمدی (2

 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 میهمان (6

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1
 احمد قدیری (2
 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3
 محمدهادی احسانی (4
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (5

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

 مجتبی خسروی (6

 میهمان (7

 زهره نیکبخت (1

 فرزانه پورنیا (2
 سارا رزاقی (3
 فاطمه کاویانی (4
 رعنا کشه فراهانی (5
 فاطمه ایپکچی  (6

 مهدی محمودی (7

 مزرعه اقای کامکار (8

 آقای دکتر شجاعی خانم دکتر پاشایی دکتر پاشاییخانم  خانم دکتر پاشایی مربی

 جندقیانمرکز بهداشت  جندقیانمرکز بهداشت  جندقیانمرکز بهداشت  جندقیانمرکز بهداشت  محل

 22/8/66تا 6/8/66 1/8/66تا 15/7/66 11/7/66تا 25/6/66 13/6/66تا 27/8/66 تاریخ

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

 13تا31/7 13تا31/7 13تا31/7 13تا31/7 ساعت

 جندقیان: خیابان آذر، خیابان زاویه، نبش میدان زاویه بهداشت آدرس مرکز 

 

 مرکز سالمت روستایی قنوات برگزار می شود.از دو هفته آخر هر کاراموزی به شکل بازدید یک هفته کاراموزی در مرکز بهداشت زارعی و 

 

 


