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 (7)ترم
قم انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانید  

 98-99یلینیمسال اول سال تحص                                  95دانشجویان پرستاری ورودی مهر                       عمل اتاق عرصه در کارآموزی  برنامه                                           دانشکده پرستاری و مامایی

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 فاطمه کفراشی (1 دانشجویان
 زینب جلودار (2
 لیال اخوان قمی  (3

 هانیه زارع (4
 خانم الیاسی (5

 فرزانه عسگری مال شیخ (6
 فائزه سادات موسوی (7

 پریسا محمدی (1

 ریحانه کرمی (2
 سعیده تهم (3

 مهدیه رجبی (4
 فاطمه سوار (5

 فاطمه طاهری شوره یی  (6

 کوثر عباس تبار (7

 یوا بیات اسفندانیش (8

 

 لیال علیرضالو (1
 محدثه بابایی پور (2
 مریم پیش یار  (3
 مینا جمشید پور (4

 مبینا بهادری  (5

 زهرا سرمدی (6

 صدیقه سلمانی (7

 حامد احمدی شوربالغ (1
 مصطفی باباپور (2
 حسین بابایی (3
 سینا حسین پور (4
 مهدی حیدری (5
 محمدرضا خلیلی نیا (6

 محمد تقوی (7

 اکبر یوسفی (8

 ( رضا محمدی9

 عبداله صمصامی (1
 رحسین صنیعی ایرانیامی (2
 هویدامحمدجواد  (3
 سجاد قاسمی (4
 امیرحسین داداش نژاد (5
 امید رضایی (6
 مهدی نیک بیان (7

 بهنام عراقی  (8

 ابوالفضل نوری (9

 آقای سعادتمند آقای سعادتمند آقای سعادتمند آقای سعادتمند آقای سعادتمند مربی

 یم آ د نکوی م آ د نکویی م آ د نکویی م آ د نکویی م آ د نکویی محل

 2/10/98تا  16/9/98 29/7/98تا  13/7/98 20/8/98تا  4/8/98 11/9/98تا  25/8/98 8/7/98تا  23/6/98 تاریخ

 شنبه تا دو شنبه شنبه تا دو شنبه شنبه تا دو شنبه شنبه تا دو شنبه شنبه تا دو شنبه روز

 19تا  30/13عصر 19تا  30/13عصر 19تا  30/13عصر 19تا  30/13عصر 19تا  30/13عصر ساعت

 اتاق عمل اتاق عمل اتاق عمل اتاق عمل اتاق عمل بخش

 .کلیه دانشجویان موظفند قبل از حضور در کارآموزی  لباس اتاق عمل تهیه نمایند* 

 فت جابجایی داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شی *

 حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.* 

  مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. * 
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 (7)ترم
قم علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انشگاهد  

 98-99سال تحصیلی نیمسال اول                                  95مهر دانشجویان پرستاری ورودی                      پرستاری روان عرصه در کارآموزی  برنامه                              دانشکده پرستاری و مامایی

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bوه گر Aگروه  گروه 

 فاطمه کفراشی (1 دانشجویان
 زینب جلودار (2
 لیال اخوان قمی  (3

 هانیه زارع (4
 خانم الیاسی (5

 فرزانه عسگری مال شیخ (6
 فائزه سادات موسوی (7

 بیوک باقرپور (8

 پریسا محمدی (1

 ریحانه کرمی (2
 سعیده تهم (3

 مهدیه رجبی (4
 فاطمه سوار (5

 فاطمه طاهری شوره یی  (6

 کوثر عباس تبار (7

 فندانیشیوا بیات اس (8

 

 لیال علیرضالو (1
 محدثه بابایی پور (2
 مریم پیش یار  (3
 مینا جمشید پور (4

 مبینا بهادری  (5

 زهرا سرمدی (6

 صدیقه سلمانی (7

 حامد احمدی شوربالغ (1
 مصطفی باباپور (2
 حسین بابایی (3
 سینا حسین پور (4
 مهدی حیدری (5
 محمدرضا خلیلی نیا (6

 محمد تقوی (7

 اکبر یوسفی (8

 رضا محمدی (9

 عبداله صمصامی (1
 رانیامیرحسین صنیعی ای (2
 هویدامحمدجواد  (3
 سجاد قاسمی (4
 امیرحسین داداش نژاد (5
 امید رضایی (6
 مهدی نیک بیان (7

 بهنام عراقی  (8

 ابوالفضل نوری (9

 خانم خلیفی خانم خلیفی خانم دکتر گائینی دکتر گائینیخانم  خانم خلیفی مربی

 م.آ.دروانپزشکی م.آ.دروانپزشکی م.آ.دروانپزشکی م.آ.دروانپزشکی م.آ.دروانپزشکی محل

 11/9/98تا  25/8/98 20/8/98تا  4/8/98 29/7/98تا  13/7/98 8/7/98تا  23/6/98 23/10/98تا  7/10/98 تاریخ

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

 13تا 30/7 13تا 30/7 13تا 30/7 13تا 30/7 13تا 30/7 ساعت

 بخش روان بخش روان بخش روان وانبخش ر بخش روان بخش

 داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی  *

 ر به حذف واحد خواهد شد.حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منج* 

 مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. * 
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 (7)ترم
قم انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانید  

 98-99سال تحصیلی نیمسال اول                          95دانشجویان پرستاری ورودی مهر                     )بخش داخلی(  3-2-1 سالمندان بزرگساالن، پرستاری عرصه در کارآموزی  برنامه دانشکده پرستاری و مامایی

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 دانشجویان

A1 

 فاطمه کفراشی
 زینب جلودار

 لیال اخوان قمی 
B1 

 پریسا محمدی

 ریحانه کرمی 

 یده تهمسع
C1 

 لیال علیرضالو
 محدثه بابایی پور 

 مریم پیش یار 
D1 

 حامد احمدی شوربالغ
 مصطفی باباپور 

 حسین بابایی
E1 

 عبداله صمصامی
 امیرحسین صنیعی ایرانی 

 محمدجواد هویدا

A2 

 هانیه زارع
 خانم الیاسی

 
B2 

 مهدیه رجبی
 فاطمه سوار 

 فاطمه طاهری شوره یی
C2 

 مینا جمشید پور

 ینا بهادری مب
D2 

 سینا حسین پور
 مهدی حیدری 

 محمدرضا خلیلی نیا
E2 

 سجاد قاسمی
 امیرحسین داداش نژاد 

 امید رضایی

A3 
 فرزانه عسگری مال شیخ

 B3 فائزه سادات موسوی
 کوثر عباس تبار 

 شیوا بیات اسفندانی
C3 

 زهرا سرمدی 

 صدیقه سلمانی
D3 

 محمد تقوی

 اکبر یوسفی 

 رضا محمدی

E3 

 ی نیک بیانمهد

 بهنام عراقی 

 ابوالفضل نوری

 مربی
خانم آقای حسن آبادی، خانم حیدری، 

مسلمی، آقای ناصری، خانم عاشورلو و 
 آقای اسکندری

خانم آقای حسن آبادی، خانم حیدری، 
حسن زاده، خانم موسوی، خانم صارمی و 

 خانم صائمیان

خانم آقای حسن آبادی، خانم حیدری، 
وی، خانم صارمی و حسن زاده، خانم موس

 خانم صائمیان

خانم آقای حسن آبادی، خانم حیدری، 
مسلمی، آقای ناصری، خانم عاشورلو و آقای 

 اسکندری

خانم آقای حسن آبادی، خانم حیدری، 
حسن زاده، خانم موسوی، خانم عاشورلو و 

 آقای اسکندری

 م آ د شهید بهشتی هید بهشتیم آ د ش م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی محل

  25/10/98تا  7/10/98 4/10/98تا  16/9/98 13/9/98تا  25/8/98 22/8/98تا  4/8/98 1/8/98تا  13/7/98 تاریخ

 روز
 شنبه تا چهارشنبه صیح
 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صیح
 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صیح
 سه شنبه صبح و عصر

 تا چهارشنبه صیحشنبه 
 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صیح
 سه شنبه صبح و عصر

 19تا  30/13عصر/13تا 30/7صبح  19تا  30/13عصر/13تا 30/7صبح  19تا  30/13عصر/13تا 30/7صبح  19تا  30/13عصر/13تا 30/7صبح  19تا  30/13عصر/13تا 30/7صبح  ساعت

 بخش
A1 1 زنان: داخلی  
A22 زنان : داخلی 
A3 1 زنان: جراحی 

B1 1: داخلی زنان 
B2 2: داخلی زنان 
B3 1 مردان: جراحی 

C1 1: داخلی زنان 
C2 2: داخلی زنان 
C3 1: جراحی زنان 

D1 1: داخلی مردان 
D2 2: داخلی مردان 
D3 1: جراحی مردان 

E1 :1 مردان داخلی 
E2 :2 مردان داخلی 
E3 :1مردان  جراحی 

 خانم حیدری ارزیاب علمی دانشجویان هستند.خش ها ارزیاب عملی و هریک از مسئولین ب* 

 هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی داشته باشد. هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. *

 غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت * 

 مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. * 
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 (7)ترم
قم انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانید  

 98-99نیمسال اول سال تحصیلی                 95دانشجویان پرستاری ورودی مهر          )بخش های جراحی(  3-2-1 سالمندان بزرگساالن، پرستاری عرصه در کارآموزی  برنامه دانشکده پرستاری و مامایی

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 دانشجویان

A1 

 فاطمه کفراشی
 زینب جلودار

 لیال اخوان قمی 
B1 

 پریسا محمدی

 کرمی ریحانه 

 سعیده تهم
C1 

 لیال علیرضالو
 محدثه بابایی پور 

 مریم پیش یار 
D1 

 حامد احمدی شوربالغ
 مصطفی باباپور 

 حسین بابایی
E1 

 عبداله صمصامی
 امیرحسین صنیعی ایرانی 

 محمدجواد هویدا

A2 

 هانیه زارع
 خانم الیاسی

 
B2 

 مهدیه رجبی
 فاطمه سوار 

 فاطمه طاهری شوره یی
C2 

 د پورمینا جمشی

 مبینا بهادری 
D2 

 سینا حسین پور
 مهدی حیدری 

 محمدرضا خلیلی نیا
E2 

 سجاد قاسمی
 امیرحسین داداش نژاد 

 امید رضایی

A3 
 فرزانه عسگری مال شیخ

 B3 فائزه سادات موسوی
 کوثر عباس تبار 

 شیوا بیات اسفندانی
C3 

 زهرا سرمدی 

 صدیقه سلمانی
D3 

 محمد تقوی

 اکبر یوسفی 

 یرضا محمد

E3 

 مهدی نیک بیان

 بهنام عراقی 

 ابوالفضل نوری

 مربی
خانم  آقای حسن آبادی، خانم حیدری،

مسلمی، آقای ناصری، خانم عاشورلو و 
 آقای اسکندری

خانم آقای حسن آبادی، خانم حیدری، 
حسن زاده، خانم موسوی، خانم صارمی و 

 خانم صائمیان

خانم آقای حسن آبادی، خانم حیدری، 
خانم موسوی، خانم صارمی و حسن زاده، 

 خانم صائمیان

خانم آقای حسن آبادی، خانم حیدری، 
مسلمی، آقای ناصری، خانم عاشورلو و آقای 

 اسکندری

خانم آقای حسن آبادی، خانم حیدری، 
حسن زاده، خانم موسوی، خانم عاشورلو و 

 آقای اسکندری

 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

 10/7/98تا  23/6/98 13/9/98تا  25/8/98 4/10/98تا  16/9/98 25/10/98تا  7/10/98 22/8/98تا  4/8/98 تاریخ

 روز
 شنبه تا چهارشنبه صیح
 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صیح
 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صیح
 صرسه شنبه صبح و ع

 شنبه تا چهارشنبه صیح
 سه شنبه صبح و عصر

 شنبه تا چهارشنبه صیح
 سه شنبه صبح و عصر

 19تا  30/13عصر/13تا 30/7صبح  19تا  30/13عصر/13تا 30/7صبح  19تا  30/13عصر/13تا 30/7صبح  19تا  30/13عصر/13تا 30/7صبح  19تا  30/13عصر/13تا 30/7صبح  ساعت

 بخش
A1 :1 زنان جراحی  
A2 :2مردان  جراحی 
A3 : 1 مردانداخلی 

B1 :1زنان  جراحی 
B2 :2 جراحی مردان 
B3 :2زنان  داخلی 

C1 :1زنان  جراحی 
C2 :2 جراحی مردان 
C3 :2زنان  داخلی 

D1 : 1مردان جراحی 
D2 : 2مردان جراحی 
D3 :1مردان  داخلی 

E1 :1مردان  جراحی 
E2 :2مردان  جراحی 
E3 :2مردان  داخلی 

 خانم حیدری ارزیاب علمی دانشجویان هستند.ز مسئولین بخش ها ارزیاب عملی و هریک ا* 

 داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی  *

 است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد. حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی* 

 مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. * 
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 (7)ترم
قم انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانید  

 98-99نیمسال اول سال تحصیلی                          95دانشجویان پرستاری ورودی مهر                     (اورژانس)بخش   3-2-1 سالمندان بزرگساالن، پرستاری عرصه در کارآموزی  برنامه دانشکده پرستاری و مامایی

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 فاطمه کفراشی (1 دانشجویان
 زینب جلودار (2
 می لیال اخوان ق (3

 هانیه زارع (4
 خانم الیاسی (5

 فرزانه عسگری مال شیخ (6
 فائزه سادات موسوی (7

 پریسا محمدی (1

 ریحانه کرمی (2
 سعیده تهم (3

 مهدیه رجبی (4
 فاطمه سوار (5

 فاطمه طاهری شوره یی  (6

 کوثر عباس تبار (7

 شیوا بیات اسفندانی (8

 

 لیال علیرضالو (1
 محدثه بابایی پور (2
 مریم پیش یار  (3
 مینا جمشید پور (4

 مبینا بهادری  (5

 سرمدی زهرا (6

 صدیقه سلمانی (7

 حامد احمدی شوربالغ (1
 مصطفی باباپور (2
 حسین بابایی (3
 سینا حسین پور (4
 مهدی حیدری (5
 محمدرضا خلیلی نیا (6

 محمد تقوی (7

 اکبر یوسفی (8

 رضا محمدی (9

 عبداله صمصامی (1
 امیرحسین صنیعی ایرانی (2
 هویدامحمدجواد  (3
 سجاد قاسمی (4
 امیرحسین داداش نژاد (5
 امید رضایی (6
 مهدی نیک بیان (7

 ی بهنام عراق (8

 ابوالفضل نوری (9

 گروه پرستاری گروه پرستاری گروه پرستاری گروه پرستاری گروه پرستاری 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

 29/7/98تا  13/7/98 8/7/98تا  23/6/98 23/10/98تا  7/10/98 2/10/98تا  16/9/98 11/9/98تا  25/8/98 تاریخ

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

 13تا 30/7 13تا 30/7 13تا 30/7 13تا 30/7 13تا 30/7 ساعت

 بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش

 

 ای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزه *

 حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.* 

 در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است.  مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن* 
 

 

 



6 
 

 

 (7)ترم
قم انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانید  

 98-99نیمسال اول سال تحصیلی                          95ان پرستاری ورودی مهر دانشجوی                    )بخش اورژانس(  3-2-1 سالمندان بزرگساالن، پرستاری عرصه در کارآموزی  برنامه دانشکده پرستاری و مامایی

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 فاطمه کفراشی (1 دانشجویان
 زینب جلودار (2
 لیال اخوان قمی  (3

 هانیه زارع (4
 خانم الیاسی (5

 فرزانه عسگری مال شیخ (6
 فائزه سادات موسوی (7

 پریسا محمدی (1

 ریحانه کرمی (2
 یده تهمسع (3

 مهدیه رجبی (4
 فاطمه سوار (5

 فاطمه طاهری شوره یی  (6

 کوثر عباس تبار (7

 شیوا بیات اسفندانی (8

 

 لیال علیرضالو (1
 محدثه بابایی پور (2
 مریم پیش یار  (3
 مینا جمشید پور (4

 مبینا بهادری  (5

 زهرا سرمدی (6

 صدیقه سلمانی (7

 حامد احمدی شوربالغ (1
 مصطفی باباپور (2
 حسین بابایی (3
 سینا حسین پور (4
 مهدی حیدری (5
 مدرضا خلیلی نیامح (6

 محمد تقوی (7

 اکبر یوسفی (8

 رضا محمدی (9

 عبداله صمصامی (1
 امیرحسین صنیعی ایرانی (2
 هویدامحمدجواد  (3
 سجاد قاسمی (4
 امیرحسین داداش نژاد (5
 امید رضایی (6
 مهدی نیک بیان (7

 بهنام عراقی  (8

 ابوالفضل نوری (9

 گروه پرستاری آقای رنجبر گروه پرستاری گروه پرستاری گروه پرستاری مربی

 نکوییم آ د  نکوییم آ د  نکوییم آ د  نکوییم آ د  نکوییآ د  م محل

 1/8/98تا  16/7/98 10/7/98تا  26/6/98 25/10/98تا  10/10/98 4/10/98تا  19/9/98 13/9/98تا  28/8/98 تاریخ

 روز
 سه شنبه تا چهارشنبه صیح 

 سه شنبه صبح و عصر
 سه شنبه تا چهارشنبه صیح

 سه شنبه صبح و عصر
 نبه تا چهارشنبه صیحسه ش

 سه شنبه صبح و عصر
 سه شنبه تا چهارشنبه صیح

 سه شنبه صبح و عصر
 سه شنبه تا چهارشنبه صیح

 سه شنبه صبح و عصر

 ساعت
 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش

  

 داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی  *

 ارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.حضور دانشجویان در تمام جلسات ک* 

 مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. * 
 



7 
 

 

 (7)ترم
قم انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانید  

 98-99سال تحصیلی نیمسال اول                                    95دانشجویان پرستاری ورودی مهر                            (ICU) ویژه مراقبتهای پرستاری عرصه در کارآموزی  برنامه ماماییدانشکده پرستاری و 

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 فاطمه کفراشی (1 دانشجویان
 زینب جلودار (2
 لیال اخوان قمی  (3

 هانیه زارع (4
 خانم الیاسی (5

 فرزانه عسگری مال شیخ (6
 فائزه سادات موسوی (7

 پریسا محمدی (1

 ریحانه کرمی (2
 سعیده تهم (3

 مهدیه رجبی (4
 فاطمه سوار (5

 فاطمه طاهری شوره یی  (6

 کوثر عباس تبار (7

 شیوا بیات اسفندانی (8

 

 لیال علیرضالو (1
 محدثه بابایی پور (2
 مریم پیش یار  (3
 مینا جمشید پور (4

 بهادری مبینا  (5

 زهرا سرمدی (6

 صدیقه سلمانی (7

 حامد احمدی شوربالغ (1
 مصطفی باباپور (2
 حسین بابایی (3
 سینا حسین پور (4
 مهدی حیدری (5
 محمدرضا خلیلی نیا (6

 محمد تقوی (7

 اکبر یوسفی (8

 رضا محمدی (9

 عبداله صمصامی (1
 امیرحسین صنیعی ایرانی (2
 هویدامحمدجواد  (3
 سجاد قاسمی (4
 امیرحسین داداش نژاد (5
 امید رضایی (6
 نمهدی نیک بیا (7

 بهنام عراقی  (8

 ابوالفضل نوری (9

 آقای دکتر عباسی نیا آقای دکتر عباسی نیا آقای دکتر عباسی نیا آقای دکتر عباسی نیا آقای دکتر عباسی نیا 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

 22/8/98تا  7/8/98 25/10/98تا  10/10/98 10/7/98تا  26/6/98 1/8/98تا  16/7/98 4/10/98تا  19/9/98 تاریخ

 روز
 سه شنبه تا چهارشنبه صیح

 سه شنبه صبح و عصر
 سه شنبه تا چهارشنبه صیح

 سه شنبه صبح و عصر
 سه شنبه تا چهارشنبه صیح

 سه شنبه صبح و عصر
 سه شنبه تا چهارشنبه صیح

 سه شنبه صبح و عصر
 هارشنبه صیحسه شنبه تا چ

 سه شنبه صبح و عصر

 ساعت
 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 ICU ICU ICU ICU ICU بخش

   

 خواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با در *

 حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.* 

 ن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شد* 
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 (7)ترم
قم انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانید  

 98-99سال تحصیلی نیمسال اول                                    95دانشجویان پرستاری ورودی مهر                           ( CCU)  ویژه مراقبتهای پرستاری عرصه در کارآموزی  برنامه دانشکده پرستاری و مامایی

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 فاطمه کفراشی (1 دانشجویان
 زینب جلودار (2

 لیال اخوان قمی  (3

 هانیه زارع (4
 خانم الیاسی (5

 فرزانه عسگری مال شیخ (6
 فائزه سادات موسوی (7

 فرشته اکبری  (8

 پریسا محمدی (1

 ریحانه کرمی (2
 سعیده تهم (3

 رجبیمهدیه  (4
 فاطمه سوار (5

 فاطمه طاهری شوره یی  (6

 کوثر عباس تبار (7

 شیوا بیات اسفندانی (8

 

 لیال علیرضالو (1
 محدثه بابایی پور (2
 مریم پیش یار  (3
 مینا جمشید پور (4

 مبینا بهادری  (5

 زهرا سرمدی (6

 صدیقه سلمانی (7

 حامد احمدی شوربالغ (1
 مصطفی باباپور (2
 حسین بابایی (3
 سینا حسین پور (4
 مهدی حیدری (5
 امحمدرضا خلیلی نی (6

 محمد تقوی (7

 اکبر یوسفی (8

 رضا محمدی (9

 عبداله صمصامی (1
 امیرحسین صنیعی ایرانی (2
 هویدامحمدجواد  (3
 سجاد قاسمی (4
 امیرحسین داداش نژاد (5
 امید رضایی (6
 مهدی نیک بیان (7

 بهنام عراقی  (8

 ابوالفضل نوری (9

 آقای دکتر آقایی آقای دکتر عباسی نصیریآقای  خانم دکتر آخوندزاده خانم دکتر آخوندزاده مربی

 م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی کامکارم آ د  م آ د شهید بهشتی م آ د شهید بهشتی محل

 20/8/98تا  4/8/98 23/10/98تا  7/10/98 8/7/98تا  23/6/98 29/7/98تا  13/7/98 2/10/98تا  16/9/98 تاریخ

 شنبه تا دو شنبه شنبه تا دو شنبه شنبه تا دو شنبه شنبه تا دو شنبه شنبه تا دو شنبه روز

 13تا 30/7صبح  13تا 30/7صبح  13تا 30/7صبح  13تا 30/7صبح  13تا 30/7صبح  ساعت

 یک و دو CCU یک و دو CCU یک و دو CCU یک و دو CCU یک و دو CCU بخش

   

 می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم  *

 حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.* 

 ت. مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو اس* 
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 (7)ترم
قم انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانید  

 98-99نیمسال اول سال تحصیلی                                  95دانشجویان پرستاری ورودی مهر                      دیالیز( مراقبتهای ویژه ) پرستاری عرصه در کارآموزی برنامه دانشکده پرستاری و مامایی

 Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 فاطمه کفراشی (1 دانشجویان
 زینب جلودار (2
 لیال اخوان قمی  (3

 هانیه زارع (4
 خانم الیاسی (5

 فرزانه عسگری مال شیخ (6
 فائزه سادات موسوی (7

 پریسا محمدی (1

 ریحانه کرمی (2
 سعیده تهم (3

 مهدیه رجبی (4
 فاطمه سوار (5

 فاطمه طاهری شوره یی  (6

 کوثر عباس تبار (7

 نیشیوا بیات اسفندا (8

 

 لیال علیرضالو (1
 محدثه بابایی پور (2
 مریم پیش یار  (3
 مینا جمشید پور (4

 مبینا بهادری  (5

 زهرا سرمدی (6

 صدیقه سلمانی (7

 حامد احمدی شوربالغ (1
 مصطفی باباپور (2
 حسین بابایی (3
 سینا حسین پور (4
 مهدی حیدری (5
 محمدرضا خلیلی نیا (6

 محمد تقوی (7

 اکبر یوسفی (8

 رضا محمدی (9

 عبداله صمصامی (1
 امیرحسین صنیعی ایرانی (2
 هویدامحمدجواد  (3
 سجاد قاسمی (4
 امیرحسین داداش نژاد (5
 امید رضایی (6
 مهدی نیک بیان (7

 بهنام عراقی  (8

 ابوالفضل نوری (9

 آقای صدری آقای صدری آقای صدری آقای صدری آقای صدری  مربی

 م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار م.آ.د کامکار محل

 4/10/98تا  19/9/98 1/8/98تا  16/7/98 22/8/98تا  7/8/98 13/9/98تا  28/8/98 10/7/98تا  26/6/98 تاریخ

 روز
 سه شنبه صبح و عصر

 چهارشنبه صبح
 سه شنبه صبح و عصر

 چهارشنبه صبح
 سه شنبه صبح و عصر

 چهارشنبه صبح
 سه شنبه صبح و عصر

 چهارشنبه صبح
 سه شنبه صبح و عصر

 چهارشنبه صبح

 ساعت
 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 دبالیز دبالیز دبالیز دبالیز دبالیز بخش

  

 طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی  *

 حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.* 

 نشجو است. مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دا* 
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 (8)ترم
 قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 99-98ی نیمسال اول سال تحصیل          94 بهمن ورودی پرستاری دانشجویان               رصه بهداشت مادر و نوزاددانشکده پرستاری و مامایی          برنامه کارآموزی در ع
 

 Dروه گ Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان
 زهرا محمدی (2
 فرشته اکبری (3

 خانم م (4

 حبوبه زارعی (5

 ساحل سادات موسوی نوشاد (6

 زهرا محمدی زاد (7

 

 زهره نیکبخت (1
 سارا رزاقی (2
 فاطمه کاویانی (3
 رعنا کشه فراهانی (4

 زهرا احمدوند (5

 فرزانه پورنیا (6
 

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

 بیوک باقرپور (6
 

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1
 احمد قدیری (2
 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3
 محمدهادی احسانی (4
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (5
 محمد قمی (6

 زهرا حسین زاده (7

 اکرم امیری (8

 مربی

 تابستان گذرانده شده است

 گروه پرستاری آقای شاهی

 نکوییم ا د  نکوییم ا د  محل

 29/7/98تا  13/7/98 8/7/98تا  23/6/98 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه  روز

 13 تا 30/7 13 تا 30/7 ساعت

 اورژانس اورژانس بخش

 

 .داشته باشدهرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی  *

 حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.* 

 مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. * 
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 (8)ترم
قم هداشتی درمانیانشگاه علوم پزشکی و خدمات بد  

 99-98نیمسال اول سال تحصیلی      94نوزاد                      دانشجویان پرستاری مهر و مادر بهداشت عرصه در کاراموزی                  دانشکده پرستاری و مامایی  

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان
 زهرا محمدی (2
 فرشته اکبری (3

 م محبوبه زارعیخان (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 زهرا محمدی زاد (6

 

 زهره نیکبخت (1
 سارا رزاقی (2
 فاطمه کاویانی (3
 رعنا کشه فراهانی (4

 زهرا احمدوند (5

 فرزانه پورنیا (6

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

 بیوک باقرپور (6

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1
 یاحمد قدیر (2
 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3
 محمدهادی احسانی (4
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (5
 محمد قمی (6

د نوزا با گروه دخترها مادر و)  زهرا حسین زاده (7

 برود(

 د(برو با گروه دخترها مادر و نوزاد)اکرم امیری  (8

 مربی

 تابستان گذرانده شده است

 آقای ملکی قای ملکیآ

 بهشتیم ا د شهید  م ا د شهید بهشتی محل

 1/8/98تا  16/7/98 10/7/98تا  26/6/98 تاریخ

 صبح و عصر سه شنبه روز
 صبح چهارشنبه

 سه شنبه صبح و عصر
 چهارشنبه صبح

 13تا 30/7صبح  ساعت
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 یا اورژانس  ICU  یا اورژانس  ICU بخش

 

 موزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآ *

 حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.* 

 ارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیم* 
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 (8)ترم
 

قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  
 99-98نیمسال اول سال تحصیلی      94دانشجویان پرستاری مهر                      پرستاری بیماریهای کودکان عرصه در کاراموزی                  دانشکده پرستاری و مامایی  

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان
 زهرا محمدی (2
 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 زهرا محمدی زاد (6

 

 زهره نیکبخت (1
 سارا رزاقی (2
 فاطمه کاویانی (3
 رعنا کشه فراهانی (4

 زهرا احمدوند (5

 فرزانه پورنیا (6

 رابیگو علیرضا (1
 عسگری پژمان (2
 نظری فعال سیدعلیرضا (3
 میری حسین سید (4
 خسروی مجتبی (5

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1
 احمد قدیری (2
 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3
 محمدهادی احسانی (4
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (5
 محمد قمی (6

 زهرا حسین زاده (7

 اکرم امیری (8

 مربی

 تابستان گذرانده شده است

 خانم قنبری

 ت معصومهم ا د حضر محل

 8/7/98تا  23/6/98 تاریخ

 شنبه تا دوشنبه روز

 13تا 30/7 ساعت

 تمام بخشها بخش

 

 داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی  *

 جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.حضور دانشجویان در تمام * 

 مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. * 
 

 

 

 (8)ترم
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 قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 99-98نیمسال اول سال تحصیلی      94پرستاری بیماریهای کودکان                      دانشجویان پرستاری مهر عرصه در کاراموزی                  ستاری و مامایی  دانشکده پر

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان
 زهرا محمدی (2
 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 دات موسوی نوشادساحل سا (5

 زهرا محمدی زاد (6

 

 زهره نیکبخت (1
 سارا رزاقی (2
 فاطمه کاویانی (3
 رعنا کشه فراهانی (4

 زهرا احمدوند (5

 فرزانه پورنیا (6

 
 

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

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1
 احمد قدیری (2
 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3
 ی احسانیمحمدهاد (4
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (5
 محمد قمی (6

 زهرا حسین زاده (7

 اکرم امیری (8

 مربی

 تابستان گذرانده شده است

 ترابیانآقای 

 م آ د حضرت معصومه  محل

 10/7/98تا  26/6/98 تاریخ

 سه شنبه صبح و عصر روز
 چهارشنبه صبح

 13تا 30/7صبح  ساعت
 19تا  30/13عصر

 ، نوزادنPICU ،تمام بخشها بخش

 

 داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی  *

 شد. حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد* 

 مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. * 
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 (8)ترم
 قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 99-98نیمسال اول سال تحصیلی      94بهمن واحد(                      دانشجویان پرستاری  2پرستاری ) خدمات مدیریت اصول کاراموزی در عرصه                  دانشکده پرستاری و مامایی  

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان
 زهرا محمدی (2
 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 زهرا محمدی زاد (6

 زهره نیکبخت (1
 سارا رزاقی (2
 یفاطمه کاویان (3
 رعنا کشه فراهانی (4

 زهرا احمدوند (5

 فرزانه پورنیا (6

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

 بیوک باقرپور (6
 

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1
 احمد قدیری (2
 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3
 محمدهادی احسانی (4
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (5
 محمد قمی (6

 هزهرا حسین زاد (7

 اکرم امیری (8

 مربی
)خانم ابراری، خانم خانم کفاش، مسئول بخشها 

 (... لحسنیازیرک، خانم ابو
)خانم ابراری، خانم خانم کفاش، مسئول بخشها 

 (... زیرک، خانم ابوالحسنی
)خانم ابراری، خانم خانم کفاش، مسئول بخشها 

 (... لحسنیازیرک، خانم ابو
ری، )خانم ابرا، مسئول بخشها خانم کفاش

 (... لحسنیاخانم زیرک، خانم ابو

 م ا د کودکان م ا د کودکان م ا د کودکان م ا د کودکان محل

 14/9/98تا  25/8/98 2/8/98تا  13/7/98 2/8/98تا  13/7/98 11/7/98تا  23/6/98 تاریخ

 شنبه تا پنج شنبه شنبه تا پنج شنبه شنبه تا پنج شنبه شنبه تا پنج شنبه روز

 13تا 30/7 13تا 30/7 13تا 30/7 13تا 30/7 ساعت

 

 داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی  *

 ه منجر به حذف واحد خواهد شد.حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلس* 

 مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. * 
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 (8)ترم
 قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 99-98نیمسال اول سال تحصیلی      94ویان پرستاری  بهمن دانشج     واحد(         2)   سالمت جامعه، فرد و خانواده و محیط یپرستار عرصه در کاراموزی                 دانشکده پرستاری و مامایی

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان
 زهرا محمدی (2
 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 زهرا محمدی زاد (6

 نیکبخت زهره (1
 سارا رزاقی (2
 فاطمه کاویانی (3
 رعنا کشه فراهانی (4

 فرزانه پورنیا (5

 زهرا احمدوند (6
 

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

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1
 احمد قدیری (2
 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3
 محمدهادی احسانی (4
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (5
 د قمیمحم (6

 زهرا حسین زاده (7

 بیوک باقرپور (8

 اکرم امیری (9

 گروه پرستاری مربی

 است 9/8/98تا  4/8/98تاریخ بازدید مدارس   تابستان گذرانده شده استدر بخشی از واحد 

 گروه پرستاری

 مراکز بهداشتی مراکز بهداشتی محل

 تاریخ
 25/7/98تا   13/7/98

 23/8/98 تا  4/8/98   9/8/98تا  4/8/98و   

 شنبه 5شنبه تا  شنبه 5شنبه تا  روز

 13تا  7:30 13تا  7:30 ساعت

 

 داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی  *

 می است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزا* 

 مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. * 
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 (8)ترم
 قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 99-98نیمسال اول سال تحصیلی      94بهمن پرستاری اورژانس در بحران                      دانشجویان پرستاری  عرصه در کاراموزی                  دانشکده پرستاری و مامایی  

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان
 زهرا محمدی (2
 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 زهرا محمدی زاد (6

 زهره نیکبخت (1
 سارا رزاقی (2
 فاطمه کاویانی (3
 رعنا کشه فراهانی (4

 فرزانه پورنیا (5

 زهرا احمدوند (6
 

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

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1
 احمد قدیری (2
 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3
 محمدهادی احسانی (4
 ضل خاتمی کاوردیسیدابوالف (5
 محمد قمی (6

 زهرا حسین زاده (7

 بیوک باقرپور (8

 اکرم امیری (9

 مربی

 تابستان گذرانده شده است

 سیدیخانم 

 تابستان گذرانده شده است

 گروه پرستاری

 نکوییم ا د   م ا د کامکار محل

 2/10/98تا  16/9/98 8/7/98تا  23/6/98 تاریخ

 شنبهشنبه تا دو شنبهشنبه تا دو روز

 13تا 30/7 13تا 30/7 ساعت

 اورژانس اورژانس بخش

 

 داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی  *

 جه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.حضور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر مو* 

 مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. * 
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 (8)ترم

 قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 99-98نیمسال اول سال تحصیلی      94بهمن پرستاری اورژانس در بحران                      دانشجویان پرستاری  عرصه در موزیکارا                  دانشکده پرستاری و مامایی  

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 زهره خانی (1 دانشجویان
 زهرا محمدی (2
 فرشته اکبری (3

 خانم محبوبه زارعی (4

 ساحل سادات موسوی نوشاد (5

 زهرا محمدی زاد (6

 نیکبختزهره  (1
 سارا رزاقی (2
 فاطمه کاویانی (3
 رعنا کشه فراهانی (4

 زهرا احمدوند (5

 فرزانه پورنیا (6

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

 سید محمد هادی مطهری بیدگلی (1
 احمد قدیری (2
 کامیاب دولتی بنفشه ورق (3
 محمدهادی احسانی (4
 سیدابوالفضل خاتمی کاوردی (5
 قمیمحمد  (6

 زهرا حسین زاده (7

 بیوک باقرپور (8

 اکرم امیری (9

 مربی

 تابستان گذرانده شده است

 خانم قرنلی

 تابستان گذرانده شده است

 گروه پرستاری

 م ا د شهید بهشتی م ا د شهید بهشتی محل

 4/10/98تا  19/9/98 10/7/98تا  26/6/98 تاریخ

 سه شنبه صبح و عصر روز
 چهارشنبه صبح

 بح و عصرسه شنبه ص
 چهارشنبه صبح

 13تا 30/7صبح  ساعت
 19تا  30/13عصر

 13تا 30/7صبح 
 19تا  30/13عصر

 اورژانس اورژانس بخش

 
 داشته باشد.هرگونه جابجایی در روزهای کارآموزی تنها با درخواست مربی مربوطه بررسی خواهد شد. هر مربی طی ترم می تواند حداکثر سه شیفت جابجایی  *

 ور دانشجویان در تمام جلسات کارآموزی الزامی است. غیبت غیر موجه حتی با یک جلسه منجر به حذف واحد خواهد شد.حض* 

 مصادیق غیبت موجه شامل بستری شدن در بیمارستان، مشرف شدن به حج، فوت اقوام درجه یک و ازدواج خود دانشجو است. * 
 


