
 داشکده پرستاری مامایی قم                                                                         مدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   ق

 1398-1399برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 روزانه  دوره : ترم اول 1398 ورودی سال :  پیوسته-مامایی دانشجویان :
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   واحد( 5/0شناسی عملی()هر گروه یک هفته در میان( )شناسی و بافتسلول واحد( 5/1شناسی)نظری( )شناسی و بافتسلول شنبه 

   آقای دکتر رضاپور آقای دکتر رضاپور نام استاد :

  1مبانی نظری اسالم  واحد( 2)شناسی زن و خانوادهشناسی عمومی، روانروان اول(هفته  8فیزیولوژی) یکشنبه 

  خانم رستگار اقای مرادی دکتر مصلحی نام استاد :

 واحد( 5/0تشریح عملی)هر گروه یک هفته در میان()  واحد( 5/1تشریح تئوری) )کل ترم(فیزیولوژی دوشنبه 

 اقای دکتر مقدم  مقدماقای دکتر  دکتر مصلحی نام استاد :

 واحد( 3()45/15-15/18)ادبیات فارسی زبان پیش دانشگاهی واحد( 5/0بیوشیمی)عملی( )هر گروه یک هفته در میان() ) واحد( 5/1بیوشیمی)نظری( ) سه شنبه

 خانم فراهانی آقای امیدی خانم دکتر کمیلی  خانم دکتر کمیلی نام استاد :

   اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایماناصول و فنون  چهارشنبه

    خانم دکتر اسکندری خانم دکتر اسکندری نام استاد :



 داشکده پرستاری مامایی قم                                                                         مانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قد

 1398-1399برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 روزانه  دوره : ترم سوم 1397 ورودی سال : پیوسته-مامایی دانشجویان :
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16 - 14 16- 18 

  واحد( 1 هفته دوم()8روانپزشکی) واحد( 2)اصول تغذیه مادر و کودک )نظری( نظری() (2اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها)بهداشت شنبه 

   آقای دکتر حضوری آقای دکتر واحدیان  نام استاد :

  واحد( 2انقالب اسالمی) واحد( 2))نظری(1شناسی عمومیدارو هفته اول( 8واحد() 1نشانه شناسی و معاینات فیزیکی) یکشنبه 

  خانم باباکریمی خانم دکتر خانی دکتر اسکندری نام استاد :

   10-13ساعت واحد( 3)( )نظری(1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی) واحد( 2))نظری(جنین شناسی دو شنبه

   دکتر مهدی جاللی آقای دکتر صفری نام استاد :

  واحد( 2)نوزادان)نظری(  شناسی و معاینات فیزیکیکارآموزی نشانه سه شنبه

  خانم خاکی  و دکتر گل پرور ابدینیخانم دکتر ع نام استاد :

  ()بارداری طبیعی1بارداری و زایمان  شناسی و معاینات فیزیکیکارآموزی نشانه چهارشنبه

  موسوی -نیادکتر خلجیهاخانم    نام استاد :

 



 1398-1399برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 

 روزانه  دوره : ترم پنجم 1396 ورودی سال :  پیوسته-مامایی دانشجویان :
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16 - 14 18- 16 

  واحد( 2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی )  واحد(5/1) (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی) شنبه 

  آقای دکتر فرهنگ  اقای دکتر مهدی جاللی نام استاد :

  هفته اول( 8واحد()1)حقوق و پزشکی قانونی در مامایی -هفته دوم( 8) واحد(1) 2داروشناسی (16-30/13بیماریهای زنان و ناباروری)ساعت  واحد( 2) (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی) یکشنبه 

  خانم دکتر خردپیشه -خانم دکتر خانی خانم جعفربگلو هفته سوم( 4خانم دکتر اسکندری) نام استاد :

 (هفته اول 8) واحد(1)تاریخ، اخالق، قوانین و حقوق در مامایی  واحد(1)2تربیت بدنی تاریخ و تمدن اسالمی)تاریخ تحلیلی( دوشنبه 

 نیاخانم دکتر خلجی   قدسیه حسنیخانم  نام استاد :

  کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی بیماریهای داخلی و جراحی -زایمان طبیعی و غیرطبیعی -کارآموزی بیماریهای کودکان سه شنبه

 سلیمانی، اکبرزادهخانم موسوی، مرادی، خاکی،  )آقای یوسفی(-ه، خاکی(سلیمانی، اکبرزاده )خانم موسوی، مرادی، -)خانم تلخابی( نام استاد :

  واحد( 2) )بارداری و زایمان غیرطبیعی( 3بارداری و زایمان بیماریهای داخلی و جراحی -زایمان طبیعی و غیرطبیعی -کارآموزی بیماریهای کودکان چهارشنبه

  خانم مهران )آقای یوسفی(-(سلیمانی، اکبرزاده)خانم موسوی، مرادی، خاکی، -)خانم تلخابی( نام استاد :

    بیماریهای داخلی و جراحی -زایمان طبیعی و غیرطبیعی -کارآموزی بیماریهای کودکان شنبهپنج

 


