
 8ترم 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 دانشکده پرستاری و مامایی

 6971-79سال تحصیلی  دومبرنامه ارائه دروس نیمسال 

 79رشته پرستاری ورودی 

 93/9 –93/69 ساعت
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  واحد(8)، مراقبت در منزل3-2-1 کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان واحد(2)کاراموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد شنبه

  خانم ضیاچی -خانم دیانتی -خانم حیدری -دکتر گائینی و خانم مالصالحیخانم  -آقای سعادتمند نام استاد :

  واحد(8)، مراقبت در منزل3-2-1 کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان واحد(2)کاراموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد یکشنبه

  خانم ضیاچی -خانم دیانتی -خانم حیدری -خانم خلیفی -آقای سعادتمند نام استاد :

  واحد(8)، مراقبت در منزل3-2-1 کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان واحد(2)کاراموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد دوشنبه

  خانم ضیاچی -خانم دیانتی -خانم حیدری -خانم خلیفی -آقای سعادتمند نام استاد :

  واحد(8)، مراقبت در منزل3-2-1 کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان واحد(2)کاراموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد سه شنبه

  خانم ضیاچی -خانم دیانتی -خانم حیدری -خانم خلیفی -سعادتمند آقای نام استاد :

  واحد(8)، مراقبت در منزل3-2-1 کاراموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن، سالمندان واحد(2)کاراموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد چهارشنبه

  خانم ضیاچی -خانم دیانتی -خانم حیدری -خانم خلیفی -آقای سعادتمند نام استاد :

  



 8ترم
 71-79نیمسال دوم سال تحصیلی  79مهربرنامه کاراموزی در عرصه دانشجویان پرستاری ورودی 

 2 6 هفته
 

 مربی 65  69 69 62 66 63 7 8 9 1 5 9 9
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کاراموزی در 

اتاق  عرصه

 عمل

پنج شنبه  سه شنبه تا

 بهشتی  عصر
 A  A  A  B  B  B  C  C  C  D  D  D  E  E  E  آقای سعادتمند 

کاراموزی در 

روان عرصه 

 پرستاری

 شنبه تا دوشنبه

 روانپزشکیم ا د 
A  A  A  B  B  B    C  C  C  D  D  D  E  E  E 

 ABEدکتر گائینیخانم 

 CDصالحیخانم مال

کاراموزی در 

عرصه بهداشت 

 در و نوزادما

بیمارستان ایزدی 

 شنبه تا چهارشنبه

)آقایان: بیمارستان 

 (فرقانی

E E E E E E A A A A A A  B B B B B B C C C C C C D D D D D D 

( ABEخانم دیانتی )خانم ها: 

  شنبه تا دوشنبهروز  3

 سه شنبه و چهارشنبه خانم ضیاچی

یوسفی شنبه تا : خانم cdآقایان

 دکتر شجاعیآقای و  دوشنبه

بیمارستان : سه شنبه و چهارشنبه

فرقانی. بخش ویژه، اورژانس و 

 داخلی و جراحی(

کاراموزی در 

عرصه 

پرستاری 

بزرگساالن، 

-1سالمندان 

2-3 

بیمارستان شهید  

بهشتی از شنبه تا 

 چهارشنبه 

C C C C C C D D D D D D  E E E E E E A A A A A A B B B B B B 
بخش های 

 داخلی

 خانم حیدری

شنبه تا دوشنبه و 

سه  خانم گلفشان

 شنبه تا چهارشنبه

B B B B B B C C C C C C  D D D D D D E E E E E E A A A A A A 
بخش های 

 جراحی

D D D D D D E E E E E E  A A A A A A B B B B B B C C C C C C  اورژانس 

 ه عصر به شکل کارگاه برگزار می شود.تمامی روزهای سه شنب

 اعتبار بخشی -کارگاه مرگ مغزی و پیوند اعضا  - و اینتوبیشن CPRکارگاه- (آقای گودرزی) ECGتفسیر  -(حیدریفاطمه خانم دکتر  )تفسیر گرافی هاگذراندن کاراگاه های زیر الزامی است: 

  : آقای قربانی  (71-79سه شنبه  71/77/69غیرعامل )نقش پرستاران در پدافند   -آقای دکتر شجاعی ساعت(3)



شتی ردمانی   قم  (8)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلیدوم  نیمسال                                                                                      49مهر دانشجویان رپستاری ورودی                                                                              روان رپستاری کارآموزی رد رعهص  ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 46-47سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-1 دانشجویان 

 زینب اسدی -2

 فاطمه درخشان -3

 مریم کیا -1 

 فرزانه جانی  -2
 زینب فیضی-3

 علیرضا عالمی حشمت-1
 محمدامین نصیری  -2
 حمیدرضا محمدی -3

 آقای یزدانی رهبر-4

 محمد حاجی ناظری -1

 ابوالفضل بخشی-2
 مصطفی پور حسنی -3

 نصرآبادیفرزانه  --1

 غزاله مرادی -2

 زهرا حسین خانی شاد -3

 

 علی نجفی قشالقی- 5

 مهدی زین العابدین قمی -6
 حسین محمدی -7

 ابراهیم احمدی -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 پیمان اقابابایی  -6

 آقای محمودی -7

 آقای کامکار مزرعه-8

 رقیه اکبری -4

 ربابه بختیاریان-5

  سمیه الماسی االنق -6

 خانم میرعابدینی -7

 منصوره سلیمانی یزدی -4

 فاطمه همراهی -5

 زهراخطیبی کشکک -6

 حدیثه صفدری -4

  سودابه محمودی -5
 سپیده تاره -6

 خانم دکتر گائینی خانم مالصالحی خانم مالصالحی خانم دکتر گائینی خانم دکتر گائینی مربی 

 م.آ.د روانپزشکی فرقانی م.آ.د روانپزشکی فرقانی م.آ.د روانپزشکی فرقانی روانپزشکی فرقانیم.آ.د  م.آ.د روانپزشکی فرقانی 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

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

 33/7-13 33/7-13 33/7-13 33/7-13 33/7-13 ساعت 

 بخش زنان بخش مردان بخش مردان بخش زنان بخش زنان بخش

 



شتی ردمانی   قم  (8)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تحصیلیدوم  نیمسال                                                                                      49مهر دانشجویان رپستاری ورودی                                                                              کارآموزی رد رعهص ااتق عمل ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی
 46-47سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-1 دانشجویان 

 زینب اسدی -2

 فاطمه درخشان -3

 مریم کیا -1 

 فرزانه جانی  -2
 زینب فیضی-3

 علیرضا عالمی حشمت-1
 محمدامین نصیری  -2
 حمیدرضا محمدی -3

 آقای یزدانی رهبر-4

 محمد حاجی ناظری -1

 ابوالفضل بخشی-2
 مصطفی پور حسنی -3

 نصرآبادیفرزانه  --1

 غزاله مرادی -2

 زهرا حسین خانی شاد -3

 

 علی نجفی قشالقی- 5

 مهدی زین العابدین قمی -6
 حسین محمدی -7

 ابراهیم احمدی -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 پیمان اقابابایی  -6

 رقیه اکبری -4

 ربابه بختیاریان-5

  سمیه الماسی االنق -6

 خانم میرعابدینی -7

 منصوره سلیمانی یزدی -4

 فاطمه همراهی -5

 زهراخطیبی کشکک -6

 حدیثه صفدری -4

  سودابه محمودی -5
 سپیده تاره -6

 آقای سعادتمند آقای سعادتمند آقای سعادتمند آقای سعادتمند آقای سعادتمند 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 

 13/3/67تا 25/2/67 23/2/67تا 4/2/67 33/1/67تا 14/1/67 24/12/66تا 8/12/66 3/12/66تا 17/11/66 تاریخ

 سه شنبه تا پنج شنبه )عصر( سه شنبه تا پنج شنبه )عصر( سه شنبه تا پنج شنبه )عصر( سه شنبه تا پنج شنبه )عصر( سه شنبه تا پنج شنبه )عصر( روز

 33/13-16 33/13-16 33/13-16 33/13-16 33/13-16 ساعت 

 اتاق عمل اتاق عمل اتاق عمل اتاق عمل اتاق عمل بخش

 

  



شتی ردمانی   قم  (8)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

شت مارد و نوزاد ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی تحصیلیدوم  نیمسال                                                                                      49مهر دانشجویان رپستاری ورودی                                                                              کاراموزی رد رعهص بهدا
 46-47سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-1 دانشجویان 

 زینب اسدی -2

 فاطمه درخشان -3

 مریم کیا -1 

 فرزانه جانی  -2
 زینب فیضی-3

 علیرضا عالمی حشمت-1
 محمدامین نصیری  -2
 حمیدرضا محمدی -3

 آقای یزدانی رهبر-4

 محمد حاجی ناظری -1

 ابوالفضل بخشی-2
 مصطفی پور حسنی -3

 نصرآبادیفرزانه  --1

 غزاله مرادی -2

 زهرا حسین خانی شاد -3

 

 علی نجفی قشالقی- 5

 مهدی زین العابدین قمی -6
 حسین محمدی -7

 ابراهیم احمدی -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 پیمان اقابابایی  -6

 رقیه اکبری -4

 ربابه بختیاریان-5

  سمیه الماسی االنق -6

 خانم میرعابدینی -7

 منصوره سلیمانی یزدی -4

 فاطمه همراهی -5

 زهراخطیبی کشکک -6

 حدیثه صفدری -4

  سودابه محمودی -5
 سپیده تاره -6

 دیانتی )شنبه تا دوشنبه(خانم  مربی 

 )سه شنبه تا چهارشنبه(خانم ضیاچی 

 خانم دیانتی )شنبه تا دوشنبه(

 )سه شنبه تا چهارشنبه(خانم ضیاچی 

 یوسفی شنبه تا دوشنبه خانم 

آقای دکتر شجاعی سه شنبه و 

 چهارشنبه

 یوسفی شنبه تا دوشنبه خانم 

آقای دکتر شجاعی سه شنبه و 

 چهارشنبه

 خانم دیانتی )شنبه تا دوشنبه(

 )سه شنبه تا چهارشنبه(خانم ضیاچی 

 م.آ.د ایزدی فرقانیم.آ.د  فرقانیم.آ.د  م.آ.د ایزدی ایزدیم.آ.د  محل 

 2/12/66تا 14/11/66 14/3/67تا 25/2/67 23/2/67تا 4/2/67 2/2/67تا 14/1/67 23/12/66تا 5/12/66 تاریخ

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

 33/7-13 33/7-13 33/7-13 33/7-13 33/7-13 ساعت 

 بخش
نوزادان، تحت نظر، 

POSTPARTUM 

نوزادان، تحت نظر، 

POSTPARTUM 

، ویژه بخش های داخلی و جراحی

 و اورژانس

بخش های داخلی و جراحی، ویژه 

 و اورژانس

نوزادان، تحت نظر، 

POSTPARTUM 

  



شتی ردمانی   قم  (8)رتم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

ن ربانهم                      دادکشنه رپستاری و مامایی تحصیلیدوم  نیمسال                                                                                      49مهر دانشجویان رپستاری ورودی                                                                              کارآموزی زبرگساالن و سالمندا
 46-47سال 

 Eگروه  Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 عالمه آقاجانی آهنگرکالئی-1 دانشجویان 

 زینب اسدی -2

 فاطمه درخشان -3

 مریم کیا -1 

 فرزانه جانی  -2
 زینب فیضی-3

 علیرضا عالمی حشمت-1
 محمدامین نصیری  -2
 حمیدرضا محمدی -3

 آقای یزدانی رهبر-4

 محمد حاجی ناظری -1

 ابوالفضل بخشی-2
 مصطفی پور حسنی -3

 فرزانه نصرآبادی --1

 غزاله مرادی -2

 زهرا حسین خانی شاد -3

 

 علی نجفی قشالقی- 5

 مهدی زین العابدین قمی -6
 حسین محمدی -7

 ابراهیم احمدی -4
 سید محمد مهدی زارعی -5
 پیمان اقابابایی  -6

 رقیه اکبری -4

 ربابه بختیاریان-5

  سمیه الماسی االنق -6

 خانم میرعابدینی -7

 منصوره سلیمانی یزدی -4

 فاطمه همراهی -5

 زهراخطیبی کشکک -6

 حدیثه صفدری -4

  سودابه محمودی -5
 سپیده تاره -6

 خانم حیدری شنبه تا دوشنبه مربی 

 خانم گلفشان سه شنبه و چهارشنبه

 خانم حیدری شنبه تا دوشنبه

 خانم گلفشان سه شنبه و چهارشنبه
 شنبه تا دوشنبه خانم حیدری

 خانم گلفشان سه شنبه و چهارشنبه
 خانم حیدری شنبه تا دوشنبه

 خانم گلفشان سه شنبه و چهارشنبه
 خانم حیدری شنبه تا دوشنبه

 خانم گلفشان سه شنبه و 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 محل 

و  تاریخ

 بخش

 اورژانس2/2/67تا 14/1/67
 2زنان جراحی 2/12/66تا 14/11/66

 2جراحی مردان
 اورژانس23/12/66تا 5/12/66 اورژانس2/12/66تا 14/11/66 2و1مردان داخلی2/12/66تا 14/11/66

 2و1زنان داخلی2/2/67تا 14/1/67 2و1مردان داخلی23/12/66تا 5/12/66 2و1مردان جراحی23/12/66تا 5/12/66 اورژانس23/2/67تا 4/2/67 2و1زنان بخش داخلی 23/2/67تا 4/2/67

  2زنان بخش جراحی 14/3/67تا 25/2/67

 2جراحی مردان

 بخش داخلی14/3/67تا 25/2/67

 2و1زنان
 2و1مردان جراحی2/2/67تا 14/1/67 اورژانس14/3/67تا 25/2/67

جراحی  2زنان جراحی 23/2/67تا 4/2/67

 2مردان

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

 33/7-13 33/7-13 33/7-13 33/7-13 33/7-13 ساعت 

ر صورت )حضور تمامی دانشجویان الزامی است و د تمامی کاراموزیهای سه شنبه عصر به شکل کارگاه در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می شود

.غیبت به شکل غیبت در کاراموزی ها با آن برخورد می شود(  

 


