
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان      

 دانشکده پرستاری ابهر       

  اطفال و نوزادان، فوریت جراحی،  داخلی کارآموزی فوریتهای پزشکی در واحد کارشناسی 3برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

 پنج شنبهروزهای کارآموزی: شنبه لغایت     15/21-15/29اعت کار آموزی عصر س    05/7-05/21ساعت کارآموزی صبح   99-99سال تحصیلی  دومیمسال ن 

 منصور میرزایی

 رسول مرادی

 میثم خیراله زاده

 حسین دوستی

 حامد باقری

 رضا مرادی

 جراحی مردان

 آیت اله موسویبیمارستان 
 عصر 1/6/99لغایت  62/1/99

 صبح 4/6/99لغایت 6/6/99

 آقای بیاتمربی: 

 شیفت واحد جراحی 9

 اورژانس  

 بیمارستان ولیعصر 
  11/6/99لغایت 2/6/99

 سه شنبه تا پنج شنبه عصر

 آقای بیاتمربی: 

 شیفت واحد داخلی9

  2داخلی 

 بیمارستان ولیعصر
 61/6/99لغایت  12/6/99

 شنبه و یکشنبه عصر

 آقای تهرخانیمربی:

 شیفت واحد داخلی 1

 اطفالاورژانس 

 موسویآیت اله بیمارستان 
  11/6/99لغایت 66/6/99

 longیک روز 

 مربی: 

 اطفال واحد شیفت9

 تروما اورژانس

 بیمارستان آیت اله موسوی
  11/1/99لغایت    1/1/99

 عصر 

 آقای تهرخانیمربی:

 شیفت واحد جراحی 9

 
 جلال محمدی

 حسین خلیلی

 حسین رسولی

 محمد مهدی کریمی

 رضا حیدری

 یونس خانی

 محمد رسولی

 اطفالاورژانس 

 آیت اله موسویبیمارستان 

  1/2/99لغایت 62/1/99

 صبح

 longیک روز 

 مربی: 

 اطفال شیفت9

  2داخلی 

 بیمارستان ولیعصر
 9/6/99لغایت  4/6/99

 شنبه تا دوشنبه عصر
 
 مربی:

 شیفت واحد داخلی 1

 جراحی مردان

 آیت اله موسویبیمارستان 
 61/6/99لغایت  11/6/99

  عصر شنبه تا دوشنبه
 

 مربی: 

 شیفت واحد جراحی 9

 اورژانس تروما 

 بیمارستان آیت اله موسوی
  11/2/99لغایت   61/6/99

 عصر 
 

 آقای بیاتمربی:

 شیفت واحد جراحی 9

 اورژانس 

 بیمارستان ولیعصر

 11/3/99لغایت 1/1/99
 عصر
 

 آقای بیاتمربی:

 شیفت واحد داخلی 9

 

 عادل مرادی

 بهمن عباسی

 جابر مهر انگیز

 جمال کرمی

 جلال بهرامی

 ذکریا میرزایی

 حسن خلیلی

 بیژن آدمی

 اورژانس 

 بیمارستان  بوعلی سینا

 4/6/99لغایت  62/1/99

 صبح

 

 مربی:

 واحد داخلیشیفت  9

 داخلی مردان

 الغدیر بیمارستان

 11/6/99لغایت  2/6/99

 عصر 11/6و 9

 

 مربی:

  شیفت واحد داخلی 1 

 جراحی مردان 

 سینابوعلی بیمارستان 

 61/6/99لغایت  11/6/99

 صبح

 عصر 61/6

 مربی:

 شیفت واحد جراحی 9

 اورژانس 

 بیمارستان الغدیر

  1/1/99لغایت   66/6/99

 صبح

 

 آقای تهرخانیمربی:

 شیفت واحد جراحی9

 اطفال

 الغدیربیمارستان 

  11/1/99لغایت 1/1/99

 عصر 9/1 و 7و 2

16/1 long 

 خانم پوریعقوبمربی: 

 اطفالشیفت واحد 9

 

 الغدیر   زنجان :اورژانس اطفال موسویبخش اطفال روز 9واحد       1و نوزادان  اطفال فوریت .ک

    صرعلی  زنجان: داخلی و اورژانس ولیعاورژانس بو روز9 بخش داخلی الغدیر و روز1     واحد 1/1داخلی ک.

 اورژانس الغدیر   زنجان: اورژانس تروما موسوی و جراحی مردان موسویروز 9بخش جراحی مردان بوعلی سینا و  روز 9واحد       6ک. جراحی 

 لطفا کاراموزی های بین تعطیلی بدون اطلاع کارشناس و مدیر گروه فوریت و به هیچ عنوان تعطیل و جابه جا نشود. ،همکاران و دانشجویان محترم


