معرفیدانشکده رپستاری و مامایی اقین
دانشكده پرستاری قاین در مهرماه  1022با پذیرش  02دانشجو
شروع به فعالیت نمود.

دانشکده رپستاری و مامایی اقین

در این مجتمع در حال حاضر حدود  533دانشجو در  4رشته ی
کارشناسی پرستاری ،تكنولوژی اتاق عمل ،بهداشت عمومی،
هوشبری ،کارشناسی ناپیوسته مامایی ،کاردانی فوریت های پزشكی
مشغول به تحصیل می باشند .همچنین این دانشكده دارای  10عضو
هیئت علمی و  5مربی آموزشی تمام وقت مرتبط با رشته های
تحصیلی می باشد.

ریاست:
آقای علی دشتگرد

)354( 01482638

)354(01482630

کارشناسان آموزش:
آقای احمدی ،خانم نصیری نژاد )354( 01482635 - )354(08501541

مسئولامور اردای :
آقای بسكابادی

شماره 1400-1

) 354(08501548

مسئول کتابخاهن:
خانم خداپرست

)354(08501546

واحد مشاوره:
)354( 08582421

مسئول حراست:
)354( 01482610

مسئول فناوری اطالعات :
)354(01482615

مدریگروه رپستاری و فوریتهای زپشکی :آقای دشتگرد ،کارشناس ارشد
آموزش پرستاری -بهداشت جامعه (عضو هیئت علمی)
)354(01482638

مدریگروه پیرازپشکی :آقای علی نژاد ،کارشناس ارشد پرستاری ویژه

)354(08580222

)354(01482632

مسئول روابط عمومی:
آقای ناظران

آقای فرد ،خانم خداپرست

آقای غالمی

)354(01482636

)354(01482613

کارشناسان امور دانشجویی :

خانم حیدری

مسئول آموزش:
خانم احمدی

آقای رزوینی

خانم احمد نژاد

معاونت:
آقای دکتر سید مصطفی محسنی زاده

مسئول امور دانشجویی -فرهنگی:

)354(08501540

مدریگروه مامایی :خانمدکتر مودی ،دکتری مامایی(عضو هیئت
)354(08501540
علمی)

تماس با ما:

واحد EDO

واحد آموزش

دور نگار:

واحد  EDOدر اردبیهشت  38مغا ،به کار کرده است .این

در موارد انتخاب واحد ،برنامه کال سی و کاارمماو، ،

۲00-8۰088088
نشانی وب سایت

www.nrsqaen.bums.ac.ir
نشانی :قاین -میدان  80شهاریاور ،دانشاکاده
پرستار و مامایی قاین
کد پستی:

واحد خدمات متنوعی

در ،مینه ممو،ش به اساتید و

دانشجویان ارائه می دهد.
واحد کمیته تحقیقات دانشجویی :دانشجویان عالقهمند به تحقیق و پژوهش ،یر
نظر مقا ،ارع مر،ونی میتوانند در این واحد فعالیت نمایند.
واحد امور دانشجویی :در موارد امور رفاهی (وام ،خوابگاه،تغذیه و )...
دانشجویان می توانند به این واحد ،یر نظر مقا

3008011300

ر،وینی

مراجعه نمایند.
واحد تغذهی :برا تهیه کارت الکترونیکی تغذیه و امور مربوطه ،به
این واحد مراجعه فرمایید.
سامانه تغذیه جهت ر،رو غذا:

qjeton.bums.ac.ir

واحد مشاوره :این واحد ،یر نظر خانم احمدنژاد در جهت بهبود سطح
بهداشت روانی و کاهش پیامدها

روانی ناشی ا ،فشارها

روانی دانشجویان در قالب سطوح سه گانه

پیشگیر

فعالیت مینماید.

مرکز آزمون اهی الکترونیکی :دراین واحدم،مون ها به صورت الکترونیکی و
حضور برگزار می شود.

دانشجویان می توانند به این واحد مراجعه نمایند.
سامانه ها ممو،ش:
سامانه هم موا (جهت انتخاب واحد و امور مربوطه):
sama.bums.ac.ir
سامانه نوید (ممو،ش الکترونیکی):

bumsnavid.vums.ac.ir

واحد کتابخاهن :کتابخانه دانشکده در سال  8811با  ۰۲۲۲جلد
کتاب تأسیس گردید .در حال حاضر در مخزن مذکور
تعداد  00۲۲جلد کتاب فارسی و  1۲۲جلد کتاب
التین موجود است که در اختیار مراجعهکنندگان قرار
میگیرد.
واحد مهارت اهی بالینی :واحد مهارت ها
مانکن ها و موالژها

بالینی شامل انواع

ممو،شی در ،مینه رشته ها

مامایی ،پرستار  ،فوریت ها

پزشکی ،اتاق عمل،

هوشبر و  ......می باشد.
واحد رایاهن :واحد رایانه دانشکده ،یر نظر مقا

مهندس

غالمی مجهز به  0۲عدد سیستم رایانه و اینترنت
پرسرعت بوده که  8۰ساعت در رو ،فعال می باشد.

