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 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم 96-97سال تحصیلی  تابستاننیمسال  94مهر  برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی
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 شنبه تاآقای ترابیان 
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شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 46-47سال تحصیلی تابستان(                                     نیمسال 7)ترم 49دانشجویان پرستاری ورودی مهر                                   پرستاری بیماریهای کودکان                دانشکده پرستاری و مامایی

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 دانشجویان

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

 محمد جادری -4 
 محمد قاسملو -5
 ابوالفضل محبی -6
 مهدی مفرح بجندی -7
 ئیومهدی شیرازی فرد-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 محمودی -7

 آقای کامکار مزرعه-8

 حسنا انصاری -1
 ملیحه ابراهیمی -2
 آیدا دهقان نیری -3
 سیده کوثر شرف الدین -4
 معصومه سلطانمرادی -5
 خانم اسکندری -6

 عاطفه محمد حسینی -7

 ساجده زارع -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
 رهبرمهدی یزدانی -8

 مربی
 شنبه تا دوشنبه )صبح( خانم  ها یوسفی و احمدلی

 )صبح( سه شنبه )صبح و عصر( و چهارشنبه خانم خلیفی

 شنبه تا دوشنبه )صبح( خانم  ها یوسفی و احمدلی

 )صبح( سه شنبه )صبح و عصر( و چهارشنبه خانم خلیفی

 شنبه تا دوشنبه )صبح( خانم ها یوسفی و احمدلی

 )صبح( شنبه )صبح و عصر( و چهارشنبهسه  خانم خلیفی

 شنبه تا دوشنبه )صبح(            خانم  

 )صبح( سه شنبه )صبح و عصر( و چهارشنبه             خانم 

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

 24/5/77تا 6/5/77 14/6/77تا 27/5/77 24/5/77تا 6/5/77 3/5/77تا 16/4/77 تاریخ

 روز
 شنبه تا چهارشنبه صبح

 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صبح
 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صبح
 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صبح
 سه شنبه صبح و عصر

 ساعت
 صبح33/12تا 33/7

 عصر18تا13

 صبح33/12تا 33/7

 عصر18تا13
 صبح33/12تا 33/7

 عصر18تا13
 صبح33/12تا 33/7

 عصر18تا13

 PICUتمامی بخشها و  PICUتمامی بخشها و  PICUتمامی بخشها و  PICUتمامی بخشها و  بخش

  (نفر 2-3گروهای  میگذراند)حت سرپرستی خانم احمدلی ت PICUروزهای شنبه تا دوشنبه در بخش روز  از کاراموزی خود را در  3هر کارورز 
 

  



 

شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 46-47نیمسال تابستان سال تحصیلی                (                    7)ترم 49اصول مدیریت خدمات پرستاری                        دانشجویان پرستاری ورودی مهر پرستاری                  دانشکده پرستاری و مامایی

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 دانشجویان

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

 محمد جادری -4 
 محمد قاسملو -5
 ابوالفضل محبی -6
 مهدی مفرح بجندی -7
 ئیومهدی شیرازی فرد-8

 ابراهیمیساجده کربالیی  -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

 حسنا انصاری -1
 ملیحه ابراهیمی -2
 آیدا دهقان نیری -3
 سیده کوثر شرف الدین -4
 معصومه سلطانمرادی -5
 خانم اسکندری -6

 عاطفه محمد حسینی -7

 ساجده زارع -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
 مهدی یزدانی رهبر-8

 آقای دکتر شجاعی و خانم هیات زاده  آقای دکتر شجاعی و خانم هیات زاده  آقای دکتر شجاعی و خانم هیات زاده  آقای دکتر شجاعی و خانم هیات زاده  مربی

 م.آ.د فرقانی م.آ.د فرقانی م.آ.د فرقانی م.آ.د فرقانی محل

 3/5/77تا 16/4/77 3/5/77تا 16/4/77 14/6/77تا 27/5/77 24/5/77تا 6/5/77 تاریخ

 روز
 شنبه تا چهارشنبه صبح

 سه شنبه صبح و عصر

 چهارشنبه صبحشنبه تا 
 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صبح
 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صبح
 سه شنبه صبح و عصر

 ساعت
 صبح33/12تا 15/7

 عصر18تا13

 صبح33/12تا 15/7

 عصر18تا13
 صبح33/12تا 15/7

 عصر18تا13
 صبح33/12تا 15/7

 عصر18تا13

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

 دانشجویان موظف می باشند در تحویل شیفت ابتدا و انتهای شیفت حاضر باشند. 

 دانشجویان تحت سرپرستی مربی مربوط و سرپرستاران بخش ها می باشند.

  



شتی ردمانی   قم  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 46-47(                                     نیمسال تابستان سال تحصیلی7)ترم 49اورژانس و حوادث غیرمترقبه                                   دانشجویان پرستاری ورودی مهرپرستاری                 دانشکده پرستاری و مامایی

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 دانشجویان

 میثم خالوندی -1
 علی درویشی -2
 اللهی قمشیمحمد رضا فضل  -3

 محمد جادری -4 
 محمد قاسملو -5
 )فوریت(بیوک باقر پور -6
 مهدی مفرح بجندی -7
 ئیومهدی شیرازی فرد-8
 ابوالفضل محبی-7

 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

 حسنا انصاری -1
 ملیحه ابراهیمی -2
 آیدا دهقان نیری -3
 سیده کوثر شرف الدین -4
 معصومه سلطانمرادی -5
 خانم اسکندری -6

 عاطفه محمد حسینی -7

 ساجده زارع -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
 مهدی یزدانی رهبر-8

 مربی
 دوشنبه )صیح( بیمارستان شهید بهشتی شنبه تاآقای ترابیان 

)سه شنبه صبح و عصر و چهارشنبه صبح( بیمارستان خانم ملکی 

 فرقانی

 دوشنبه )صیح( بیمارستان شهید بهشتی شنبه تاآقای ترابیان 

و عصر و چهارشنبه صبح( بیمارستان  )سه شنبه صبحخانم ملکی 

 فرقانی

 دوشنبه )صیح( بیمارستان شهید بهشتی شنبه تاآقای ترابیان 

)سه شنبه صبح و عصر و چهارشنبه صبح( بیمارستان خانم ملکی 

 فرقانی

 دوشنبه )صیح( بیمارستان شهید بهشتی شنبه تا اکبریآقای 

)سه شنبه صبح و عصر و چهارشنبه صبح(  اکبریآقای 

 بیمارستان فرقانی

 بیمارستان شهید بهشتی و بیمارستان فرقانی بیمارستان شهید بهشتی و بیمارستان فرقانی بیمارستان شهید بهشتی و بیمارستان فرقانی بیمارستان شهید بهشتی و بیمارستان فرقانی محل

 14/6/77تا 27/5/77 24/5/77تا 6/5/77 3/5/77تا 16/4/77 14/6/77تا 27/5/77 تاریخ

 روز
 شنبه تا چهارشنبه صبح

 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صبح

 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صبح

 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صبح

 سه شنبه صبح و عصر

 ساعت
 صبح33/12تا 33/7

 عصر18تا13

 صبح33/12تا 33/7

 عصر18تا13

 صبح33/12تا 33/7

 عصر18تا13

 صبح33/12تا 33/7

 عصر18تا13

 اورژانس اورژانس اورژانس اورژانس بخش

 


