
 

 6ترم
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 دانشکده پرستاری و مامایی

 6939-79برنامه ارائه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 

 99مهررشته پرستاری ورودی  

 ساعت

 هفته

91- 8 91- 91 

ش
یای

و ن
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ما
ن

 

96 - 99  

 پرستاری کارآموزی کودکان،کودک سالم و بیماریهای  پرستاری کارآموزی -icu، ccuمراقبت ویژه پرستاری کارآموزی شنبه 

 و بیماریهای روان روان بهداشت

مترقبه  غیر حوادث و بحران،فوریتها در پرستاری

 اول هفته8)نظری(

 )خانم ها(2تربیت بدنی 

  خانم حیدری خلیفی و .......خانم  -و خانم جعفری خانم موسویخوش قدم و خانم  - آقای دکتر آقایی  خانم گلفشان نام استاد :

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

 و بیماریهای روان روان بهداشت

  

   خلیفی و .......خانم  -و خانم جعفری خانم موسویخوش قدم و خانم  - آقای دکتر آقایی  خانم گلفشان نام استاد :

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

 و بیماریهای روان روان بهداشت

  

   خلیفی و .......خانم  -و خانم جعفری خانم موسویخوش قدم و خانم  - آقای دکتر آقایی  خانم گلفشان نام استاد :

 )آقایان(2تربیت بدنی  انقالب اسالمی  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  زبان تخصصی سه شنبه

  آقای حقی اقای احمدی ندوشن آقای دکتر عباسی نام استاد :

مترقبه  غیر حوادث و بحران،فوریتها در پرستاری پرستاری خدمات مدیریت اصول مراقبت پرستاری در منزل  چهارشنبه

 (97-93) ساعت9هر هفته –هفته9)عملی(هر گروه 

 

  آقای کاشانی نژاد خانم دکتر گائینی خانم دکتر پاشایی نام استاد :

ساعت(9کارگاه آموزش به مددجو و خانواده)  

 خرداد برگزار میشود11خیابان  111مرکز اورژانس )عملی(: جلسه اول هر گروه در مترقبه  غیر حوادث و بحران،فوریتها در پرستاری

 

  



 

 6ترم
 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم 96-97نیمسال دوم سال تحصیلی  99مهر  برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی
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شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                   (6)رتم  49دانشجویان رپستاری ورودی مهر                                                                                                                     رپستاری کودک سالم و بیماریهای کودکان                        دادکشنه رپستاری و مامایی
 46-47نیمسال 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
 خانم اسکندری -6

 

 ساجده کربالیی ابراهیمی -1
 فاطمه احمدی -2
 فاطمه مه آبادی -3
 عاطفه نوروز زاده قالهر -4
 فرزانه عشاقی -5
 مریم آمره ای-6
 آقای محمودی -7

 آقای کامکار مزرعه-8

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

 خانم نصرابادی -8

 میثم خالوندی -1
 علی درویشی -2
 محمد رضا فضل اللهی قمشی -3

 محمد جادری -4 
 محمد قاسملو -5
 بیوک باقر پور -6
 مهدی مفرح بجندی -7
 مهدی شیرازی فردئی-8

 محمد رضا رسولی -1

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

 آقای پورمداح آقای پورمداح آقای پورمداح آقای پورمداح خانم موسوی مربی

 م.آ.د حضرت معصومه )س( حضرت معصومه )س(م.آ.د  م.آ.د حضرت معصومه )س( م.آ.د حضرت معصومه )س( م.آ.د حضرت معصومه )س( محل

 14/3/67تا 26/2/67 24/2/67تا 8/2/67 3/2/67تا 18/1/67 21/12/66تا 5/12/66 33/11/66تا 14/11/66 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت

 تمامی بخش ها تمامی بخش ها تمامی بخش ها تمامی بخش ها تمامی بخش ها بخش

 
 

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                                                                                       (6)رتم  49دانشجویان رپستاری ورودی مهر                                                                                                                     رپستاری کودک سالم و بیماریهای کودکان                        دادکشنه رپستاری و مامایی
 46-47نیمسال 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
 خانم اسکندری -6

 

 ساجده کربالیی ابراهیمی -1
 فاطمه احمدی -2
 فاطمه مه آبادی -3
 عاطفه نوروز زاده قالهر -4
 فرزانه عشاقی -5
 مریم آمره ای-6
 آقای محمودی -7

 آقای کامکار مزرعه-8

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

 

 میثم خالوندی -1
 علی درویشی -2
 محمد رضا فضل اللهی قمشی -3

 محمد جادری -4 
 محمد قاسملو -5
 بیوک باقر پور -6
 مهدی مفرح بجندی -7
 مهدی شیرازی فردئی-8

 محمد رضا رسولی -1

 علیرضا کوه گردزاده -2
 آقای عقیقی-3
 مرتضی نجاتی-4
 علی اکبر احمدی االنق-5
 حاجی زادجواد -6
 محمد مهدی ابراهیمی-7
 آقای یزدانی رهبر -8

 خانم خوش قدم خانم خوش قدم خانم خوش قدم خانم خوش قدم خانم خوش قدم مربی

 م.آ.د حضرت معصومه )س( م.آ.د حضرت معصومه )س( م.آ.د حضرت معصومه )س( م.آ.د حضرت معصومه )س( م.آ.د حضرت معصومه )س( محل

 33/11/66تا 14/11/66 14/3/67تا 26/2/67 24/2/67تا 8/2/67 3/2/67تا 18/1/67 21/12/66تا 5/12/66 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت

 تمامی بخش ها تمامی بخش ها بخش هاتمامی  تمامی بخش ها تمامی بخش ها بخش

 

 

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

شت رپستاری                         دادکشنه رپستاری و مامایی تحصیلی                                                                                                                                                                       (6)رتم  49دانشجویان رپستاری ورودی مهر                                                                                                                     روان و بیماریها ی روان بهدا
 46-47نیمسال دوم سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 انصاریحسنا  -1 دانشجویان
 ملیحه ابراهیمی -2
 آیدا دهقان نیری -3
 سیده کوثر شرف الدین -4
 فاطمه ابوالحسنی  -5
 خانم اسکندری -6

 

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

 

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

 

 میثم خالوندی -1
 علی درویشی -2
 محمد رضا فضل اللهی قمشی -3

 محمد جادری -4 
 محمد قاسملو -5
 بیوک باقر پور -6
 مهدی مفرح بجندی -7
 مهدی شیرازی فردئی-8

 محمد رضا رسولی -1

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

 خانم خلیفی خانم خلیفی خانم خلیفی خانم خلیفی خانم خلیفی مربی

 روانپزشکیمرکز  مرکز روانپزشکی مرکز روانپزشکی مرکز روانپزشکی مرکز روانپزشکی  محل

 21/12/66تا 5/12/66 33/11/66تا 14/11/66 14/3/67تا 26/2/67 24/2/67تا 8/2/67 3/2/67تا 18/1/67 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت

 مردانبخش  مردانبخش  بخش زنان بخش زنان زنانبخش  بخش

 



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                                               (6)رتم  49دانشجویان رپستاری ورودی مهر                                                                                                                     CCUرپستاری مراقبت اهی وژیه  رد                        دادکشنه رپستاری و مامایی
 46-47نیمسال دوم سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 حسنا انصاری -1 دانشجویان
 ملیحه ابراهیمی -2
 نیریآیدا دهقان  -3
 سیده کوثر شرف الدین -4
 فاطمه ابوالحسنی  -5
 خانم اسکندری -6

 

 ساجده کربالیی ابراهیمی -1
 فاطمه احمدی -2
 فاطمه مه آبادی -3
 عاطفه نوروز زاده قالهر -4
 فرزانه عشاقی -5
 مریم آمره ای-6
 آقای محمودی -7

 آقای کامکار مزرعه-8

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

 خانم نصرابادی -8

 میثم خالوندی -1
 علی درویشی -2
 محمد رضا فضل اللهی قمشی -3

 محمد جادری -4 
 محمد قاسملو -5
 بیوک باقر پور -6
 مهدی مفرح بجندی -7
 مهدی شیرازی فردئی-8

 محمد رضا رسولی -1

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

  اقای دکتر آقایی اقای دکتر آقایی   مربی

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

 3/2/67تا 18/1/67 21/12/66تا 5/12/66 33/11/66تا 14/11/66 14/3/67تا 26/2/67 24/2/67تا 8/2/67 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت

 CCU CCU CCU CCU CCU بخش

 
 

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلی                                                                                                                               (6)رتم  49دانشجویان رپستاری ورودی مهر                                                                                                                     ICUرپستاری مراقبت اهی وژیه  رد                        دادکشنه رپستاری و مامایی
 46-47نیمسال 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
 خانم اسکندری -6

 

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

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

 خانم نصرابادی -8

 میثم خالوندی -1
 علی درویشی -2
 محمد رضا فضل اللهی قمشی -3

 محمد جادری -4 
 محمد قاسملو -5
 بیوک باقر پور -6
 مهدی مفرح بجندی -7
 مهدی شیرازی فردئی-8

 محمد رضا رسولی -1

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

 خانم گلفشان خانم گلفشان خانم گلفشان خانم گلفشان خانم گلفشان مربی

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

 24/2/67تا 8/2/67 3/2/67تا 18/1/67 21/12/66تا 5/12/66 33/11/66تا 14/11/66 14/3/67تا 26/2/67 تاریخ

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

 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 13تا 33/7 ساعت

 ICU ICU ICU ICU ICU بخش

 
 

  



 

 مترقبه غیر حوادث و بحران،فوریتها در گروه بندی بخش عملی پرستاری

 Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 معصومه سلطانمرادی-1 دانشجویان
 اکرم امیری -2
 مریم آمره ای -3
 ساجده زارع -4
 عاطفه محمد حسینی -5
 معصومه عبدی مرادی-6
 خانم نجار -7
 ساجده کربالیی ابراهیمی -8
 فاطمه احمدی -6

 فاطمه مه آبادی -13
 قالهرعاطفه نوروز زاده  -11
 فرزانه عشاقی -12

 میثم خالوندی -1
 علی درویشی -2
 محمد رضا رسولی -3
 محمد جادری -4
 محمد قاسملو -5
 بیوک باقر پور -6
 مهدی مفرح بجندی -7
 مهدی شیرازی فردئی-8

 آقای محمودی -6

 آقای کامکار مزرعه-13

 آقای یزدانی رهبر -11

 محمد رضا فضل اللهی قمشی-1

 علیرضا کوه گردزاده -2
 آقای عقیقی-3
 مرتضی نجاتی -4
 علی اکبر احمدی االنق -5
 جواد حاجی زاد -6
 محمد مهدی ابراهیمی-7
 حسنا انصاری -8
 ملیحه ابراهیمی -6

 آیدا دهقان نیری -13
 سیده کوثر شرف الدین -11
 فاطمه ابوالحسنی -12

  خرداد برگزار میشود. 11خیابان  111)عملی(: جلسه اول هر گروه در مرکز اورژانس مترقبه  غیر حوادث و بحران،فوریتها در پرستاری

 


