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 (2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم )ترم
 98-99سال تحصیلی نیمسال اول          97 بهمنکارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری                دانشجویان پرستاری ورودی   برنامه          دانشکده پرستاری و مامایی  

 Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 محبوبه حيدريان  .1 اندانشجوی

 یزهرا صابر .2

 صفری زهرا .3

 سارا رهبری .4

 طيبه شاملو .5

 فاطمه كيخا .6

 

 سارا يادگار .1

 نرگس مرادی  .2

 فاطمه اعتمادی  .3

 مريم هاشمي .4

 پريسا باقری .5

 نرجس سادات اسماعيل نژاد  .6

 

 علي عباسي .1

 ميرباقری جم اعليرض .2

 فاطمه عليجاني .3

 فاطمه مردان زاده .4

 محمداقبال غالمي .5

 حسين علي زاده .6

 گلي صرمي مهدی .7

 یآرش گودرز .1

 عليرضا عابد .2

 علي سراجي نژاد .3

 سعيد ساالری پور .4

 عباس صالحي .5

 محمدحسن كاظمي .6

 مهدی رضادادی .7

 آقای شهبازپور خانم عبدی خانم عبدی خانم عبدی مربی

 م آد  كامکار شهيد بهشتيم آد   م آد  شهيد بهشتي شهيد بهشتيم آد   محل

 28/8/98 تا 30/7/98 3/10/98تا  5/9/98 تاریخ
 23/7/98تا  26/6/98

 
 23/7/98تا  26/6/98

 سه شنبه و چهارشنبه چهارشنبه و شنبه سه چهارشنبهو  شنبه سه سه شنبه و چهارشنبه روز

 13تا30/7 ساعت
 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7

 داخلي-بخش جراحي داخلي-بخش جراحي داخلي-بخش جراحي داخلي-بخش جراحي بخش

 ست)سه شنبه و چهارشنبه( روز ا9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 

 ممنوع است و وظیفه دانشجو در این موارد صرفا مشاهده است.اصول و فنون و دارودرمانی در کارآموزی  (مانند رگ گیری، سنداژ ..)انجام اقدامات تهاجمی 

رش رستاری، گزاپبخشهای بیمارستان و مستندات پزشکی، آشنایی با سلسله مراتب ن و قوانین بیمارستااهداف آموزشی کارآموزی اصول و فنون: شرح حال نویسی،گرفتن عالئم حیاتی، آشنایی با 

 ق بیمار، آموزش بیمار  و ... ونویسی، آشنایی با کنترل عفونت بیمارستانی، نوشتن فرایند پرستاری ، آشنایی با منشور حق
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 (3)ترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 98-99سال تحصیلی لنیمسال او                              97دانشجویان پرستاری ورودی  مهر       کارآموزی بررسی وضعیت سالمت                 برنامه  تاری و مامایی                               دانشکده پرس

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 ز نياپيرو همليح .1 دانشجویان

 فاطمه رحماني .2

 حانيه توسلي .3

 زينب جانپور .4

 نژاد  زهراحسيني .5

 مريم باقرلو .6

 زهرا حقي .7

 زهرا اوتادی .8

 زهرا شقاقي .9

 آتنا كريمي ثابت .1

 آيدا مسلمي .2

 سارا اكبری .3

 رمرادیپو زهرا .4

 فاطمه خوشرو .5

 زهرا محمد حسيني .6

 سيده زهرارضوی نژاد .7

 مهرانه مقدم نيا .8

 زهرا بيگدلو .9

 محمدامين ناصری .1

 یعليرضا نصير .2

 اميرحسين جليل پور .3

 محمد مجتبي زماني .4

 احسان فرهاديان .5

 مجتبي كالئي .6

 ابوالفضل اسماعيلي .1

 محمدمهدی شاه محمدی .2

 مهدی شعباني .3

 اميرمحمد برخورداريون  .4

 رضا راستاني  .5

 محمدحسين رحيم زادگان .6

 آقای قنبری .7

 

 مصطفي امرائي .1

 امير خلوتي .2

 محمد مهدی حاجي محمدی .3

 سيد محمد هاشمي موسوی .4

 ياميد عالم .5

 محمد آقاجاني .6

 محمد حسين توكلي  .1

 محمدرضا اسدی .2

 حسين عليزاده  .3

 پارسا سهرابي  .4

 اميرحسين خوشجام .5

 سعيد زارع .6

 آقای دكتر عباسي نيا آقای دكتر هاشمي آقای دكتر عباسي نيا آقای دكتر هاشمي آقای دكتر هاشمي هاشمياقای دكتر  مربی

 بيمارستان شهيد بهشتي بيمارستان شهيد بهشتي بيمارستان شهيد بهشتي بيمارستان شهيد بهشتي بيمارستان شهيد بهشتي بيمارستان شهيد بهشتي محل

 تاریخ
16/7/98  ،17/7/98 ،23/7/98 ،

24/7/98 
9/9/98، 16/9/98 ،23/9/98 ،

30/9/98 
6/7/98 ،13/7/98 ،20/7/98 ،

4/8/98 
18/8/98 ،25/8/98 ،28/8/98 ،29/8/98 

11/8/98 ،18/8/98 ،25/8/98 ،
2/9/98 

2/9/98 ،9/9/98 ،16/9/98 ،
23/9/98 

 شنبه شنبه سه شنبه و چهارشنبهشنبه،  شنبه شنبه سه شنبه و چهارشنبه روز

 12تا 30/7 12تا 30/7 12تا 30/7 12تا 30/7 12تا 30/7 12 تا30/7 ساعت

 يجراح -داخلي جراحي -داخلي جراحي -داخلي جراحي -داخلي جراحي -داخلي جراحي -داخلي بخش

 .به منزله حذف واحد استغیبت  .روز است 4کارآموزی بررسی وضعیت سالمت 
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 (3ترم) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 98-99سال تحصیلی یمسال اولن                 97مهر دانشجویان پرستاری ورودی                         )آب و الکترولیت و ارتوپدی(1 پرستاری بزرگساالن و سالمندان کارآموزی برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی                          

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 پيروز نيا همليح .1 دانشجویان

 فاطمه رحماني .2

 حانيه توسلي .3

 زينب جانپور .4

 نژاد  زهراحسيني .5

 مريم باقرلو .6

 زهرا حقي .7

 زهرا اوتادی .8

 شقاقي زهرا .9

 آتنا كريمي ثابت .1

 آيدا مسلمي .2

 سارا اكبری .3

 زهراپورمرادی .4

 فاطمه خوشرو .5

 زهرا محمد حسيني .6

 سيده زهرارضوی نژاد .7

 مهرانه مقدم نيا .8

 زهرا بيگدلو .9

 محمدامين ناصری .1

 عليرضا نصيری .2

 اميرحسين جليل پور .3

 محمد مجتبي زماني .4

 احسان فرهاديان .5

 مجتبي كالئي .6

 ابوالفضل اسماعيلي .1

 مدیمحمدمهدی شاه مح .2

 مهدی شعباني .3

 اميرمحمد برخورداريون  .4

 رضا راستاني  .5

 محمدحسين رحيم زادگان .6

 آقای قنبری .7

 

 مصطفي امرائي .1

 امير خلوتي .2

 محمد مهدی حاجي محمدی .3

 سيد محمد هاشمي موسوی .4

 اميد عالمي .5

 محمد آقاجاني .6

 محمد حسين توكلي  .1

 محمدرضا اسدی .2

 حسين عليزاده  .3

 پارسا سهرابي  .4

 اميرحسين خوشجام .5

 عسعيد زار .6

 خانم معارفوند آقای سعادتمند آقای سعادتمند  آقای احمدی خانم خليفي خانم خليفي مربی

 کويين -م آد  فرقاني کويين -م آد  فرقاني کويين -م آد  فرقاني کويين -م آد  فرقاني کويين -م آد  فرقاني کويين -م آد  فرقاني محل

 2/8/98تا  16/7/98 5/10/98تا  19/9/98 23/8/98تا  7/8/98 11/7/98تا  26/6/98 3/10/98تا  5/9/98 28/8/98تا  30/7/98 تاریخ

 سه شنبه تا پنج شنبه سه شنبه تا پنج شنبه سه شنبه تا پنج شنبه شنبهتا پنج  سه شنبه  سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه روز

 13تا30/7 ساعت
 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7

 ارتوپدی ارتوپدی ارتوپدی ارتوپدی ارتوپدی ارتوپدی بخش

 . روز است9اراموزیک

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
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 (3)ترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 98-99سال تحصیلی نیمسال اول                   97رودی  مهر دانشجویان پرستاری و                 (سرطان -گوارش)  1کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی                               

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 پيروز نيا همليح .1 دانشجویان

 فاطمه رحماني .2

 حانيه توسلي .3

 زينب جانپور .4

 نژاد  زهراحسيني .5

 مريم باقرلو .6

 زهرا حقي .7

 زهرا اوتادی .8

 زهرا شقاقي .9

 آتنا كريمي ثابت .1

 آيدا مسلمي .2

 سارا اكبری .3

 زهراپورمرادی .4

 فاطمه خوشرو .5

 زهرا محمد حسيني .6

 سيده زهرارضوی نژاد .7

 مهرانه مقدم نيا .8

 زهرا بيگدلو .9

 محمدامين ناصری .1

 عليرضا نصيری .2

 اميرحسين جليل پور .3

 محمد مجتبي زماني .4

 احسان فرهاديان .5

 كاليي مجتبي .6

 ابوالفضل اسماعيلي .1

 محمدمهدی شاه محمدی .2

 ی شعبانيمهد .3

 اميرمحمد برخورداريون  .4

 رضا راستاني  .5

 محمدحسين رحيم زادگان .6

 آقای قنبری .7

 مصطفي امرائي .1

 امير خلوتي .2

 محمد مهدی حاجي محمدی .3

 سيد محمد هاشمي موسوی .4

 اميد عالمي .5

 محمد آقاجاني .6

 محمد حسين توكلي  .1

 محمدرضا اسدی .2

 حسين عليزاده  .3

 پارسا سهرابي  .4

 اميرحسين خوشجام .5

 سعيد زارع .6

 خانم گلفشان خانم گلفشان خانم گلفشان  خانم پاكزبان خانم پاكزبان خانم پاكزبان مربی

 م آد شهيد بهشتي م آد شهيد بهشتي م آد شهيد بهشتي م آد شهيد بهشتي م آد شهيد بهشتي م آد شهيد بهشتي محل

 4/10/98تا  6/9/98 28/8/98تا  30/7/98 23/7/98تا  26/6/98 3/10/98تا  5/9/98 16/8/98تا  30/7/98 11/7/98تا  26/6/98 تاریخ

 سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه شنبهچهار و سه شنبه تا  پنجشنبه سه شنبه  تا  پنجشنبه سه شنبه  روز

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 رطانس -بخش گوارش طانسر -بخش گوارش نسرطا -بخش گوارش طانسر -بخش گوارش رطانس -بخش گوارش انسرط -گوارشبخش  بخش

 روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 

 بازید از بخش آنکولوژی و اندوسکوپی الزامی است 
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 (3)ترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 98-99سال تحصیلی ولنیمسال ا                              97مهر دانشجویان پرستاری ورودی                         فارماکولوژی بالینیکارآموزی نامه بر دانشکده پرستاری و مامایی                               

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 پيروز نيا همليح .1 دانشجویان

 فاطمه رحماني .2

 حانيه توسلي .3

 زينب جانپور .4

 نژاد  احسينيزهر .5

 مريم باقرلو .6

 زهرا حقي .7

 زهرا اوتادی .8

 زهرا شقاقي .9

 آتنا كريمي ثابت .1

 آيدا مسلمي .2

 سارا اكبری .3

 زهراپورمرادی .4

 فاطمه خوشرو .5

 زهرا محمد حسيني .6

 سيده زهرارضوی نژاد .7

 مهرانه مقدم نيا .8

 زهرا بيگدلو .9

 محمدامين ناصری .1

 عليرضا نصيری .2

 اميرحسين جليل پور .3

 محمد مجتبي زماني .4

 دياناحسان فرها .5

 مجتبي كالئي .6

 ابوالفضل اسماعيلي .1

 محمدمهدی شاه محمدی .2

 مهدی شعباني .3

 اميرمحمد برخورداريون  .4

 رضا راستاني  .5

  محمدحسين رحيم زادگان .7

 آقای قنبری .6

 (آذر 13و  12)  محمد آقاجاني .7

 

 مصطفي امرائي .1

 امير خلوتي .2

 محمد مهدی حاجي محمدی .3

 سيد محمد هاشمي موسوی .4

 اميد عالمي .5

 محمد آقاجاني .6

 د حسين توكلي فارفانيمحم .1

 محمدرضا اسدی .2

 حسين عليزاده  .3

 پارسا سهرابي  .4

 اميرحسين خوشجام .5

 سعيد زارع .6

 خانم يوسفي خانم يوسفي خانم يوسفي خانم دهقاني خانم دهقاني خانم دهقاني مربی

 نکويي -نيم آ د فرقا نکويي -فرقانيم آد  نکويي- م آد  فرقاني م آد  كامکار م آد  كامکار م آد  كامکار محل

 4/10/98تا  6/9/98 28/8/98تا  30/7/98 23/7/98 تا 26/6/98 3/10/98تا  5/9/98 تاریخ
 5/9/98تا  7/8/98 23/7/98 تا 26/6/98

 

 سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه سه شنبه و چهارشنبه چهارشنبه و شنبه سه چهارشنبه و شنبه سه سه شنبه و چهارشنبه روز

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 راحيج -بخش داخلي احيجر -بخش داخلي يجراح -بخش داخلي احيجر -بخش داخلي راحيج -بخش داخلي جراحي -داخلي بخش بخش

 . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
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 (4)ترم قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 98-99سال تحصیلی یمسال اولن                 96بهمن (                                   دانشجویان پرستاری ورودی  2کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان)برنامه  مامایی                    دانشکده پرستاری و 

 Hگروه Gگروه Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 احمدلو مريم .1 دانشجویان
 فاطمه نوروزی .2
 فاطمه شهمرادی .3
 فاطمه معصومي .4
 فرشته حاصلي  .5
 فاطمه تلفوني .6

 عقيده اميری .1
 ريحانه حاتمي نصر .2
 ياسمن عارفي .3
 زهرا دليری .4
 زهرا سلماني .5

6.  
 حانيه دبيری فرد .7

 فاطمه مصطفوی .8

 

 آبادی فريس زهره .1
 باقری نعيمه .2
 محمدی فاطمه .3
 نژاد هاشمي سوسن .4
 فاطمه پريمي .5
 فاطمه سروريان .6
 حيدری حانيه .7

 

 

 راحيل راسخ .1
 فاطمه قليچ خاني .2
 سعيده سجادی .3
 زينب صبوری .4

 پارسا نسيبه .5
 تاهو زهرا .6
 طاهر فائزه .7

 حامد بهشتي .1
 امير محمد وزيری .2
 اميرحسين رضايي روشن .3
 علي مستاني .4
 احمد حسنلو .5
 محمد بابا احمدی .6

 فرد كارگر محمد .7

 آرش كريميان  .8

 پناهي علي .1
 رحماني يونس .2
 زاده ملک ابوالفضل .3
 نوراني علي .4
 افشار حامد .5
 كردآبادی محسن .6
 مهدی مرادی .7

 

 جواديان محمدحسين.1
 محمد جعفر جعفری .2
 مهدی صفايي .3
 مرتضي مهاجری  .4
 سيد سجاد ميری .5

 عليرضا تقي نسب .6

 امير حسين حميدی .7

 سجاد عليزاده .1
 علي سميعي .2
 سجاد شعباني .3
 امير ابوالقاسمي .4
 معين سنگي .5

 سيد مجتبي حسيني .6

 عليرضا سهل آبادی .7

 

 خانم صفدری خانم صفدری خانم صفدری آقای دكتر عباسي خانم دكتر آخوندزاده خانم دكتر آخوندزاده م صفدریخان خانم صفدری  مربی

 شهيد بهشتي م آ د شهيد بهشتيم آد  م آ د شهيد بهشتي م آ د شهيد بهشتي شهيد بهشتيم آد  شهيد بهشتيم آد  م آد شهيد بهشتي  شهيد بهشتيم آد  محل

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

 شنبهشنبه تا دو شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه  روز

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 جراحي قلب باز Post ccu جراحي قلب باز Post ccu جراحي قلب باز Post ccu جراحي قلب باز Post ccu جراحي قلب باز Post ccu جراحي قلب باز Post ccu جراحي قلب باز Post ccu جراحي قلب باز Post ccu بخش

 . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
 .است قلب و ژنیکولوژی ،نفرولوژی، ( شامل تنفس2پرستاری بزرگساالن سالمندان)

 اسکن و ... (الزامی است. CTبازدید از یکی از  بخشهای تشخیصی )اسکن، آنژیوگرافی، 
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 (4)ترم قم نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیاد

 98-99سال تحصیلی یمسال اولن                 96بهمن (                                   دانشجویان پرستاری ورودی  2کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان)برنامه            دانشکده پرستاری و مامایی          

 Hگروه Gگروه Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 مريم احمدلو .1 دانشجویان
 روزیفاطمه نو .2
 فاطمه شهمرادی .3
 فاطمه معصومي .4
 فرشته حاصلي  .5
 فاطمه تلفوني .6

 عقيده اميری .1
 ريحانه حاتمي نصر .2
 ياسمن عارفي .3
 زهرا دليری .4
 زهرا سلماني .5
 حانيه دبيری فرد .6

 فاطمه مصطفوی .7

 

 آبادی فريس زهره .1
 باقری نعيمه .2
 محمدی فاطمه .3
 نژاد هاشمي سوسن .4
 فاطمه پريمي .5
 فاطمه سروريان .6
 حانيه حيدری .7

 ادزهرا محمدز

 راحيل راسخ .1
 فاطمه قليچ خاني .2
 سعيده سجادی .3
 زينب صبوری .4

 پارسا نسيبه  .5
 تاهو زهرا .6
 طاهر فائزه .7

 

 حامد بهشتي .1
 امير محمد وزيری .2
 اميرحسين رضايي روشن .3
 علي مستاني .4
 احمد حسنلو .5
 محمد بابا احمدی .6

 فرد كارگر محمد .7

 آرش كريميان .8

 پناهي علي .1
 رحماني يونس .2
 زاده ملک ابوالفضل .3
 نوراني علي .4
 افشار حامد .5
 كردآبادی محسن .6
 مهدی مرادی .7

 

 جواديانمحمدحسين  .1
 محمد جعفر جعفری .2
 مهدی صفايي .3
 مرتضي مهاجری  .4
 سيد سجاد ميری .5

 عليرضا تقي نسب .6

 امير حسين حميدی .7

 سجاد عليزاده .1
 علي سميعي .2
 سجاد شعباني .3
 امير ابوالقاسمي .4
 معين سنگي .5

 سيد مجتبي حسيني .6

 عليرضا سهل آبادی .7

 

 خانم عبدی خانم يوسفي خانم يوسفي خانم يوسفي گروه پرستاری گروه پرستاری ستاریگروه پر گروه پرستاری مربی

 م ا د كامکار م ا د كامکار م ا د كامکار م ا د كامکار شهيد بهشتيم ا د  شهيد بهشتيم ا د  شهيد بهشتيم ا د  شهيد بهشتي م ا د  محل

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

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

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 بخش
 وژینفرول -داخلي

 
ژینفرولو -داخلي وژینفرول -داخلي  ژینفرولو -داخلي ژینفرولو -داخلي ژینفرولو -داخلي ژینفرولو -داخلي ژینفرولو -داخلي 

 . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
 ژنیکولوژی و قلب است ،نفرولوژی، ( شامل تنفس2پرستاری بزرگساالن سالمندان)

 زدید از بخش سنگ شکن الزامی استبا
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 (4)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 98-99سال تحصیلی نیمسال اول                 96بهمن کارآموزی پرستاری سالمت فرد و خانواده و محیط                     دانشجویان پرستاری ورودی  برنامه 

 Hگروه Gگروه Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 

 مريم احمدلو .1 دانشجویان
 فاطمه نوروزی .2
 فاطمه شهمرادی .3
 فاطمه معصومي .4
 فرشته حاصلي  .5
 فاطمه تلفوني .6

 عقيده اميری .1
 ريحانه حاتمي نصر .2
 ياسمن عارفي .3
 زهرا دليری .4
 زهرا سلماني .5
 حانيه دبيری فرد .6

 فاطمه مصطفوی .7

 آبادی فريس زهره .1
 باقری نعيمه .2
 محمدی فاطمه .3
 نژاد هاشمي سوسن .4

 فاطمه پريمي .5
 فاطمه سروريان .6
 حانيه حيدری .7

 

 راحيل راسخ .1
 فاطمه قليچ خاني .2
 سعيده سجادی .3
 زينب صبوری .4

 پارسا نسيبه .5
 تاهو زهرا .6
 طاهر فائزه .7

 

 حامد بهشتي .1
 امير محمد وزيری .2
 اميرحسين رضايي روشن .3
 علي مستاني .4
 احمد حسنلو .5
 محمد بابا احمدی .6

 فرد كارگر محمد .7

 آرش كريميان .8

 پناهي علي .1
 رحماني يونس .2
 زاده ملک ابوالفضل .3
 نوراني علي .4
 افشار حامد .5
 كردآبادی محسن .6
 مهدی مرادی .8

 

 جواديانمحمدحسين  .1
 محمد جعفر جعفری .2
 مهدی صفايي .3
 مرتضي مهاجری  .4
 سيد سجاد ميری .5

 عليرضا تقي نسب .6

 امير حسين حميدی .7

 سجاد عليزاده .1
 علي سميعي .2
 سجاد شعباني .3
 امير ابوالقاسمي .4
 معين سنگي .5

 مجتبي حسيني سيد .6

 عليرضا سهل آبادی .7

 

 گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي مربی

 مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي شتيمراكز بهدا مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي محل

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

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

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي كز بهداشتيمرا مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي بخش

 . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
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 (4)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 98-99سال تحصیلی نیمسال اول                 96بهمن دانشجویان پرستاری ورودی        کارآموزی پرستاری سالمت فرد و خانواده و محیط               برنامه 

 Hگروه Gگروه Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aه گرو گروه 

 مريم احمدلو .1 دانشجویان
 فاطمه نوروزی .2
 فاطمه شهمرادی .3
 فاطمه معصومي .4
 فرشته حاصلي  .5
 فاطمه تلفوني .6

 عقيده اميری .1
 ريحانه حاتمي نصر .2
 ياسمن عارفي .3
 زهرا دليری .4
 زهرا سلماني .5
 حانيه دبيری فرد .6

 فاطمه مصطفوی .7

 آبادی فريس زهره .1
 ریباق نعيمه .2
 محمدی فاطمه .3
 نژاد هاشمي سوسن .4
 فاطمه پريمي .5
 فاطمه سروريان .6
 حانيه حيدری .7

 

 

 راحيل راسخ .1
 فاطمه قليچ خاني .2
 سعيده سجادی .3
 زينب صبوری .4

 پارسا نسيبه .5
 تاهو زهرا .6
 طاهر فائزه .7

 

 حامد بهشتي .1
 امير محمد وزيری .2
 اميرحسين رضايي روشن .3
 علي مستاني .4
 احمد حسنلو .5
 محمد بابا احمدی .6

 فرد كارگر محمد .7

 آرش كريميان .8

 پناهي علي .1
 رحماني يونس .2
 زاده ملک ابوالفضل .3
 نوراني علي .4
 افشار حامد .5
 كردآبادی محسن .6
 مهدی مرادی .7

 

 جواديانمحمدحسين  .1
 محمد جعفر جعفری .2
 مهدی صفايي .3
 مرتضي مهاجری  .4
 سيد سجاد ميری .5

 عليرضا تقي نسب .6

 امير حسين حميدی .7

 سعيد فريد نيا .8

 سيد رضا ميرعماد .9

 سجاد عليزاده .1
 علي سميعي .2
 سجاد شعباني .3
 امير ابوالقاسمي .4
 معين سنگي .5

 سيد مجتبي حسيني .6

 عليرضا سهل آبادی .7

 

 گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي گروه پرستاری و مامايي مربی

 مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي حلم

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

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي ز بهداشتيمراك مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي بخش

 . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
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 (5)ترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 98-99یلیسال تحص نیمسال اول                  96مهر ری ورودی دانشجویان پرستا                3بزرگساالن سالمندان  پرستاریکاراموزی  برنامه دانشکده پرستاری و مامایی                

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 
 

 مريم باپيری .1 دانشجویان

 عسل حافظي .2

 فاطمه حامدی فرد .3

 فاطمه مرادلو .4
 افاق يحيايي  .5

 حميده روشن .6

 زهرا شيراني .7

 زهرا مهدوی اصل .1
 طاهره ناصری .2

 سيده مريم موسوی  .3

 قنبری قزل قلعهمعصومه  .4
 زهرا چيت ساز  .5

 نبا كسار .1

 فاطمه موالئي .2
 زهرا غالم پور اقداش .3
 اعظم قمي كجائي .4
 زهره مانده علي  .5

 

 ابوالقاسم رحماني.1

 سعيد حيدری راد.2

 محمد حسين داوودی نيا.3

 مهدی رجبعلي.4

 محمد رضا شيری يکتا .5

 عليرضا صالحي.6

 مهدی افشاری دوست .7

 آقای بابا احمدی.8

 ادسيد ابوالفضل اسماعيل نژ .1
 وحيد شهرجردی .2
 مهدی بربری .3

 امير حسين مشتاقي .4

 آقای بلوجان .5

 آقای ونکي .6

 ماميرحسين بي غ .7

 مهدی عباسي .1
 محسن گرشاسبي .2
 علي جوادزاده .3
 محمد اورعي .4

  رضا برزگر .5

 آقای كاظمي.6

 آرش كريميان .7

 

 آقای موسوی خانم دهقاني خانم دهقاني آقای موسوی آقای موسوی خانم دهقاني مربی

 م آ د كامکار م آ د كامکار م آ د كامکار م آ د كامکار م آ د كامکار م آ د كامکار محل

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

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

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 عفوني، چشم و گوش عفوني، چشم و گوش عفوني، چشم و گوش عفوني، چشم و گوش عفوني، چشم و گوش عفوني، چشم و گوش بخش

 . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
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 (5)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 98-99یلیسال تحص نیمسال اول                  96مهر دانشجویان پرستاری ورودی                 3کاراموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان  برنامه پرستاری و مامایی                 دانشکده

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 
 

 مريم باپيری .1 دانشجویان

 عسل حافظي .2

 امدی فردفاطمه ح .3

 فاطمه مرادلو .4
 افاق يحيايي  .5

 حميده روشن .6

 زهرا شيراني .7

 زهرا مهدوی اصل .1
 طاهره ناصری .2

 سيده مريم موسوی  .3

 معصومه قنبری قزل قلعه .4
 زهرا چيت ساز  .5

 نبا كسار .1

 فاطمه موالئي .2
 زهرا غالم پور اقداش .3
 اعظم قمي كجائي .4
 زهره مانده علي  .5

6.  
 

 ابوالقاسم رحماني.1

 سعيد حيدری راد.2

 اوودی نيامحمد حسين د.3

 مهدی رجبعلي.4

 محمد رضا شيری يکتا .5

 عليرضا صالحي.6

 مهدی افشاری دوست .7

 آقای بابا احمدی.8

 سيد ابوالفضل اسماعيل نژاد .1
 وحيد شهرجردی .2
 مهدی بربری .3

 امير حسين مشتاقي .4

 آقای بلوجان .5

 آقای ونکي .6

 اميرحسين بي غم .7

 مهدی عباسي .1
 محسن گرشاسبي .2
 علي جوادزاده .3
 محمد اورعي .4

  رضا برزگر .5

 اظميآقای ك.6

 آرش كريميان .7

 

 گروه پرستاری خانم عبدی آقای دكتر آقايي آقای دكتر آقايي خانم گلفشان گروه پرستاری مربی

 م آ د شهيد بهشتي شهيد بهشتيم آ د  م آ د شهيد بهشتي م آ د شهيد بهشتي م آ د شهيد بهشتي م آ د شهيد بهشتي محل

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

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

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 داخلي اعصاب، خون، غدد داخلي اعصاب، خون، غدد داخلي اعصاب، خون، غدد داخلي اعصاب، خون، غدد اخلي اعصاب، خون، غددد داخلي اعصاب، خون، غدد بخش

 . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
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 (5)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 98-99یسال تحصیل نیمسال اول                 96دانشجویان پرستاری ورودی مهر                 پرستاری بهداشت مادر و نوزادکاراموزی  برنامه دانشکده پرستاری و مامایی                

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 
 

 مريم باپيری .1 دانشجویان

 عسل حافظي .2

 فاطمه حامدی فرد .3

 فاطمه مرادلو .4
 افاق يحيايي  .5

 حميده روشن .6

 زهرا شيراني .7

 زهرا مهدوی اصل .1
 یطاهره ناصر .2

 سيده مريم موسوی  .3

 معصومه قنبری قزل قلعه .4
 زهرا چيت ساز  .5

 زهرا حسين زاده  .6

 اكرم اميری .7

 نبا كسار .1

 فاطمه موالئي .2
 زهرا غالم پور اقداش .3
 اعظم قمي كجائي .4
 زهره مانده علي .5

 الهام كفراشي  .6

  قمي اخوان ليال .7

 یرزينب جلودا .8

 بوالقاسم رحمانيا.1

 سعيد حيدری راد.2

 محمد حسين داوودی نيا.3

 جبعليمهدی ر.4

 محمد رضا شيری يکتا .5

 عليرضا صالحي.6

 مهدی افشاری دوست .7

 آقای بابا احمدی.8

 سيد ابوالفضل اسماعيل نژاد .1
 وحيد شهرجردی .2
 مهدی بربری .3

 امير حسين مشتاقي .4

 آقای بلوجان .5

 آقای ونکي .6

 اميرحسين بي غم .7

 مهدی عباسي .1
 محسن گرشاسبي .2
 علي جوادزاده .3
 محمد اورعي .4

  رضا برزگر .5

 آقای كاظمي.6

 آرش كريميان.7

 

 خانم عبدی خانم عبدی  خانم سيدی  خانم مرادی خانم مرادی خانم مرادی مربی

 كامکارم آ د  كامکارم آ د  كامکارم آ د  م آ د ايزدی م آ د ايزدی  م آ د ايزدی 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 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 شنبه تا دوشنبه روز

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 بخش
 ،پارتوم پست ، ليبر،(روز 3) نوزادان

 روز( 3) زنان جراحي

 تپس ، ليبر،(روز 3) نوزادان
 روز( 3) زنان جراحي پارتوم،

 پست ، ليبر،(روز 3) نوزادان
 زنان جراحي پارتوم،

 اورژانس اورژانس اورژانس 

          . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور  
 روز  از کاراموزی خود را در بخش نوزادان میگذراند 3 ی دخترهر دانشجو
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 (5)ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 98-99یسال تحصیل نیمسال اول                 96مهر کاراموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد                دانشجویان پرستاری ورودی  برنامه        دانشکده پرستاری و مامایی         

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 
 

 مريم باپيری .1 دانشجویان

 عسل حافظي .2

 فاطمه حامدی فرد .3

 فاطمه مرادلو .4
 حيايي افاق ي .5

 حميده روشن .6

 زهرا شيراني .7

 زهرا مهدوی اصل .1
 طاهره ناصری .2

 سيده مريم موسوی  .3

 معصومه قنبری قزل قلعه .4
 زهرا چيت ساز  .5

 نبا كسار .1

 فاطمه موالئي .2
 زهرا غالم پور اقداش .3
 اعظم قمي كجائي .4
 زهره مانده علي  .5

 الهام كفراشي .6

  قمي اخوان ليال .7

 زينب جلودار .8

 ابوالقاسم رحماني.1

 سعيد حيدری راد.2

 محمد حسين داوودی نيا.3

 مهدی رجبعلي.4

 محمد رضا شيری يکتا .5

 عليرضا صالحي.6

 مهدی افشاری دوست .7

 آقای بابا احمدی.8

 سيد ابوالفضل اسماعيل نژاد .1
 وحيد شهرجردی .2
 مهدی بربری .3

 امير حسين مشتاقي .4

 آقای بلوجان .5

 آقای ونکي .6

 اميرحسين بي غم .7
 

 مهدی عباسي .1
 محسن گرشاسبي .2
 علي جوادزاده .3
 محمد اورعي .4

  رزگررضا ب .5

 آقای كاظمي.6

 آرش كريميان.7

 خانم يوسفي خانم ديانتي خانم ديانتي خانم ديانتي خانم ديانتي خانم ديانتي مربی

 نکويي، فرقاني نکويي، فرقاني نکويي، فرقاني نکويي، فرقاني نکويي، فرقاني نکويي، فرقاني محل

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

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

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 بخش
 پارتوم، پست ، ليبر،(روز 3) نوزادان

  زنان حيجرا

 ،پارتوم پست ، ليبر،(روز 3) نوزادان

  زنان جراحي

 م،پارتو پست ، ليبر،(روز 3) نوزادان

  زنان جراحي

 ی داخلي جراحيبخشها ی داخلي جراحيبخشها  ی داخلي جراحيبخشها

 . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
 روز  از کاراموزی خود را در بخش نوزادان میگذراند 3 ی دخترهر دانشجو
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 (5)ترمات بهداشتی درمانی   قمدانشگاه علوم پزشکی و خدم

 98-99صیلیسال تح نیمسال اول                 96مهر دانشجویان پرستاری ورودی                   ایران شایع بیماریهای کاراموزی پرستاری برنامه دانشکده پرستاری و مامایی                

 Fگروه Eگروه Dگروه  Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه 
 

 مريم باپيری .1 نشجویاندا

 عسل حافظي .2

 فاطمه حامدی فرد .3

 فاطمه مرادلو .4
 افاق يحيايي  .5

 حميده روشن .6

 زهرا شيراني .7

 زهرا مهدوی اصل .1
 طاهره ناصری .2

 سيده مريم موسوی  .3

 معصومه قنبری قزل قلعه .4
 زهرا چيت ساز  .5

 نبا كسار .1

 فاطمه موالئي .2
 زهرا غالم پور اقداش .3
 اعظم قمي كجائي .4
 زهره مانده علي  .5
 

 سم رحمانيابوالقا.1

 سعيد حيدری راد.2

 محمد حسين داوودی نيا.3

 مهدی رجبعلي.4

 محمد رضا شيری يکتا .5

 عليرضا صالحي.6

 مهدی افشاری دوست .7

 آقای بابا احمدی.8

 سيد ابوالفضل اسماعيل نژاد .1
 وحيد شهرجردی .2
 مهدی بربری .3

 امير حسين مشتاقي .4

 آقای بلوجان .5

 آقای ونکي .6

 اميرحسين بي غم .7
 

 

 مهدی عباسي .1
 محسن گرشاسبي .2
 جوادزاده علي .3
 محمد اورعي .4

  رضا برزگر .5

 آقای كاظمي.6

 آرش كريميان.7

 

 

 خانم حيدری گروه پرستاری خانم حيدری خانم حيدری خانم حيدری خانم حيدری مربی

 م.آ.د نکويي يا فرقاني  محل
 

 ويي يا فرقانيم.آ.د نک م.آ.د نکويي يا فرقاني م.آ.د نکويي يا فرقاني م.آ.د نکويي يا فرقاني م.آ.د نکويي يا فرقاني

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

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

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 جراحي اعصاب و سوختگي جراحي اعصاب و سوختگي جراحي اعصاب و سوختگي جراحي اعصاب و سوختگي جراحي اعصاب و سوختگي جراحي اعصاب و سوختگي بخش

 زار می شود.روز از کارآموزی در بخش سوختگی برگ 3                                     الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور                   . روز است9کاراموزی
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  6 ترمقم  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

 98-99سال تحصیلی نیمسال اول                 95 بهمندانشجویان پرستاری ورودی                    ICUمراقبت ویژه  پرستاری کاراموزی برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی

 Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 فاطمه رسولي .1 دانشجویان
 معصومه رحيمي .2
 نگين نيکخواه دلشاد .3
 حسني فاطمه .4
 زينب ساماني پور .5
 اشرف رضايي واال  .6

 الهه پاک روان نمييني  .7

 سحر مشهدی ناصر .8

 فاطمه ایپکچی .9

 

 علي پروانه  .1

 حميد شيراني .2
 يفرشاد خسروخان .3

 ايمان جوله كاه  .4

 محمدجواد مصطفايي .5
 

 رضا محمدی .1
 مصطفي فالحيان .2
 حميدرضا محرابيان .3
 علي آزمون .4

 علي اصغر مواليي بيدگلي .5
 آقای علي بابايي .6

 د فريد نياسعي .7

 سيد رضا مير عماد .8

 

 گلفشانخانم  گلفشانخانم  خانم گلفشان مربی

 شهيد بهشتيم آ د  شهيد بهشتيم آ د  شهيد بهشتيم آ د  محل

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

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 ICU ICU ICU بخش 

 . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
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  6 ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم 

 98-99سال تحصیلی نیمسال اول               95 بهمندانشجویان پرستاری ورودی                 CCU مراقبت ویژه پرستاری کاراموزی برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی

 Cگروه  Bگروه  Aروه گ گروه

 فاطمه رسولي .1 دانشجویان
 معصومه رحيمي .2
 نگين نيکخواه دلشاد .3
 فاطمه حسني .4
 زينب ساماني پور .5
 اشرف رضايي واال  .6

 الهه پاک روان نمييني  .7

 سحر مشهدی ناصر .8

 فاطمه ایپکچی .9

 

 علي پروانه  .1

 حميد شيراني .2
 يفرشاد خسروخان .3

 ايمان جوله كاه  .4

 محمدجواد مصطفايي .5
 

 رضا محمدی .1
 في فالحيانمصط .2
 حميدرضا محرابيان .3
 علي آزمون .4

 علي اصغر مواليي بيدگلي .5
 آقای علي بابايي .6

 سعيد فريد نيا .7

 سيد رضا مير عماد .8

 

 گروه پرستاری آقای دكتر آقايي آقای دكتر عباسي مربی

 كامکارم آ د  شهيد بهشتيم آ د  شهيد بهشتيم آ د  محل

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

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 CCU سه CCU يک و دو CCU بخش 

   . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
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  6 ترمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم 

 98-99سال تحصیلی نیمسال اول               95 دانشجویان پرستاری ورودی بهمن       بیماریهای کودکان             کودک سالم و  پرستاری کاراموزی برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی

 Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 فاطمه رسولي .1 دانشجویان
 معصومه رحيمي .2
 نگين نيکخواه دلشاد .3
 فاطمه حسني .4
 زينب ساماني پور .5
 اشرف رضايي واال  .6

 الهه پاک روان نمييني  .7

 سحر مشهدی ناصر .8

 فاطمه ایپکچی .9

 

 علي پروانه  .1

 حميد شيراني .2
 يفرشاد خسروخان .3

 ايمان جوله كاه  .4

 محمدجواد مصطفايي .5

 رضا محمدی .1
 مصطفي فالحيان .2
 حميدرضا محرابيان .3
 علي آزمون .4

 علي اصغر مواليي بيدگلي .5
 آقای علي بابايي .6

 سعيد فريد نيا .7

 سيد رضا مير عماد .8

 ترابيانآقای  نيخانم دكتر عابدي ترابيانآقای  مربی

 م آ د حضرت معصومه م آ د حضرت معصومه م آ د حضرت معصومه محل

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

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 PICU و بخشها تمامي PICUا و تمامي بخشه PICUتمامي بخشها و  بخش 

 . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 

 میگذراند PICUروز  از کاراموزی خود را در بخش  3 دانشجوهر 
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  6 رمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم

 98-99سال تحصیلی نیمسال اول              95 بهمنتاری ورودی کودک سالم و بیماریهای کودکان                    دانشجویان پرس پرستاری کاراموزی برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی

 Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 فاطمه رسولي .1 دانشجویان
 معصومه رحيمي .2
 نگين نيکخواه دلشاد .3
 فاطمه حسني .4
 زينب ساماني پور .5
 اشرف رضايي واال  .6

 الهه پاک روان نمييني  .7

 سحر مشهدی ناصر .8

 فاطمه ایپکچی .9

 

 علي پروانه  .1

 نيحميد شيرا .2
 يفرشاد خسروخان .3

 ايمان جوله كاه  .4

 محمدجواد مصطفايي .5
 

 رضا محمدی .1
 مصطفي فالحيان .2
 حميدرضا محرابيان .3
 علي آزمون .4

 علي اصغر مواليي بيدگلي .5
 آقای علي بابايي .6

 سعيد فريد نيا .7

 سيد رضا مير عماد .8

 

 

 خانم دكتر عابديني خانم دكتر عابديني خانم دكتر عابديني مربی

 م آ د حضرت معصومه م آ د حضرت معصومه هم آ د حضرت معصوم محل

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

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 PICU و بخشها تمامي PICU و بخشها تمامي PICU و بخشها تمامي بخش 

 

 . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
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  6 ترمنشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم دا

 98-99سال تحصیلی نیمسال اول         95 دانشجویان پرستاری ورودی بهمن      بهداشت روان و بیماری روان پرستاری کاراموزی برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی

 

 Cگروه  Bگروه  Aگروه  گروه

 فاطمه رسولي .1 دانشجویان
 رحيمي معصومه .2
 نگين نيکخواه دلشاد .3
 فاطمه حسني .4
 زينب ساماني پور .5
 اشرف رضايي واال  .6

 الهه پاک روان نمييني  .7

 سحر مشهدی ناصر .8

 فاطمه ایپکچی .9

 

 علي پروانه  .1

 حميد شيراني .2
 يفرشاد خسروخان .3

 ايمان جوله كاه  .4

 محمدجواد مصطفايي .5
 

 رضا محمدی .1

 صطفي فالحيانمم .2
 حميدرضا محرابيان .3
 علي آزمون .4

 واليي بيدگليعلي اصغر م .5
 آقای علي بابايي .6

 خانم خليفي خانم خليفي خانم دكتر گائيني مربی

 م آ د فرقاني م آ د فرقاني م آ د فرقاني محل

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

 شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه شنبه تا دوشنبه روز

 13تا30/7 13تا30/7 13تا30/7 ساعت

 پزشکي روان پزشکي روان  پزشکي روان بخش 

 . روز است9کاراموزی

 الزامی است کارآموزی دانشجو در تمام جلساتحضور 
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 6 رمتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم 

 98-99سال تحصیلی اول نیمسال        95دانشجویان پرستاری ورودی بهمن        هفته 4وحوادث غیرمترقبه )عملی(هر گروه  پرستاری دربحران،فوریتها برنامه  دانشکده پرستاری و مامایی
 Bگروه  Aگروه  گروه 

 فاطمه رسولي .1 دانشجویان
 معصومه رحيمي .2
 نگين نيکخواه دلشاد .3
 فاطمه حسني .4
 مصطفي فالحيان .5
 حميدرضا محرابيان .6
 علي آزمون .7

 علي اصغر مواليي بيدگلي .8

 سعيد فريد نيا .9

 سيد رضا مير عماد .10

 

 علي پروانه .1
 حميد شيراني .2
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 آقای كاشاني نژاد آقای كاشاني نژاد مربی

 و مركز مهارتهای باليني 115مركز اورژانس  مهارتهای بالينيمركز و  115مركز اورژانس  محل

 22/8/98، 1/8/98، 17/7/98، 3/7/98 8/8/98،  24/7/98،  10/7/98، 27/6/98 تاریخ

 چهار شنبه چهارشنبه روز

 12تا  8ساعت   12تا  8ساعت   ساعت

 پوشیدن لباس فرم الزامی است.  .خرداد برگزار می شود15خیابان  115جلسه اول عملی هر گروه در مرکز اورژانس                     

 
 


