
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان      

 دانشکده پرستاری ابهر

 واحد ،  1، کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران واحد   2کار آموزی بهداشت مادر و نوزاد ،  واحد  1کارآموزی مراقبتهای ویژه در واحد  پرستاری  6کارآموزی دانشجویان ترم برنامه                       

 شنبهپنج شنبه لغایت سه روزهای کارآموزی:   LONG  25/19-05/7ساعت کارآموزی    25/11-25/19ساعت کار آموزی عصر     05/7-05/12ساعت کارآموزی صبح        99-99نیمسال اول سال تحصیلی  
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 فاطمه نوری

 رقیه حقی

 حقیمریم 

 مریم گنج خانی

 زهراقربانی

 حسین مرادی

 محمدرضادودانگه

 حامد خلیلی

 جراحی زنان)مادر و نوراد( گروهبندی مادر ونوزاد

  بیمارستان  الغدیر 
   9/9/99لغایت  21/7/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

 بلوک زایمان )مادر و نوراد(

  بیمارستان  الغدیر 
  15/9/99لغایت  11/9/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

 اورژانس )مشکلات شایع(

 الغدیر بیمارستان 
  21/9/99لغایت  0/9/99

 عصر   21/9/99لغایت  11/9/99

 شیفت  9

 بهرامیمربی: خانم 

 

CCU)مراقبتهای ویژه( 

 بیمارستان الغدیر 

  12/15/99لغایت  26/9/99

 عصر 12/15/99لغایت  0/15/99

 شیفت  9

 مربی: آقای کمالی

 

 فاطمه نوری

 رقیه حقی

 مریم حقی

 مریم گنج خانی

 زهراقربانی

 فائزه خسروی

 لیلا عسگری
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 مصطفی بیگدلو

 حمیدرضا بیگدلی

 میلاد صالحی

 محمد صالحی

 حسن قاسملو

 فائزه خسروی

 لیلا عسگری

 احمدسلطانی

 حسین مرادی

 محمدرضادودانگه

 یلیحامد خل

 مصطفی بیگدلو

 حمیدرضا بیگدلی

 میلاد صالحی

 محمد صالحی

 حسن قاسملو

 احمدسلطانی 

 جراحی مردان  )مادر و نوراد(

  بیمارستان الغدیر 

   9/9/99لغایت  21/7/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

 اورژانس )مادر و نوزاد(

 الغدیر بیمارستان 

  15/9/99لغایت  11/9/99

 شیفت  9

 مربی: خانم محمدی

 

 اورژانس)مشکلات شایع(

 بیمارستان بوعلی 

  21/9/99لغایت  0/9/99

 شیفت  9

 آقای موسویمربی: 

 

CCU)مراقبتهای ویژه( 

 بیمارستان الغدیر 

  12/15/99لغایت  26/9/99

 عصر 1/15/99لغایت   26/9/99

 شیفت  9

 مربی: 
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 میلاد خاوری

 امیرحسین شمس

 علی قاسمی

 وحید محبی

 فاطمه خدابنده لو

 فائزه حصاری

 فائزه رستمی

 اکبریشیرین 

 میلاد خاوری

 امیرحسین شمس

 علی قاسمی

 وحید محبی

 هادی موسوی

 حسین اصلانی

 محمد ذوالقدر

 علی طاهری

 محمد اصغری

 

 اورژانس )مادر و نوزاد(

  بیمارستان الغدیر 

   9/9/99لغایت  21/7/99

 عصر 1/9/99لغایت  21/7/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

 جراحی مردان )مادر و نوزاد(

  بیمارستان الغدیر 

  15/9/99لغایت  11/9/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

CCU)مراقبتهای ویژه( 

 بیمارستان الغدیر 

  21/9/99لغایت  0/9/99

 عصر 21/9/99لغایت  11/9/99

 شیفت  9

 مربی: آقای کمالی

 

 

 اورژانس )مشکلات شایع(

  بیمارستان الغدیر 

  12/15/99لغایت  26/9/99

 شیفت 9

 

 شجاعیمربی: خانم 
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 هادی موسوی

 حسین اصلانی

 محمد ذوالقدر

 علی طاهری

 محمد اصغری

 فاطمه رفیعی

 مهنازنصیری

 زهرا بیگدلی

 فاطمه خدابنده لو 

 فائزه حصاری

 فائزه رستمی

 شیرین فاطمه خدابنده لو

 فائزه حصاری

 فائزه رستمی

 شیرین اکبری 

 بلوک زایمان )مادر و نوراد(

  بیمارستان  الغدیر 
   9/9/99لغایت  21/7/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

 جراحی زنان)مادر و نوراد(

  بیمارستان  الغدیر 
  15/9/99لغایت  11/9/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

CCU)مراقبتهای ویژه( 

 بیمارستان الغدیر 

  21/9/99لغایت  0/9/99

 عصر 12/9/99لغایت  0/9/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

 اورژانس)مشکلات شایع(   

 بیمارستان بوعلی 

  12/11/99لغایت  22/9/99

 شیفت  9

 مربی: آقای موسوی

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                                                                      

 دانشکده پرستاری ابهر

 واحد ،  1واحد  ، کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران  2واحد ،  کار آموزی بهداشت مادر و نوزاد  1کارآموزی مراقبتهای ویژه در واحد  پرستاری  6برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

 شنبهپنج شنبه لغایت سه روزهای کارآموزی:   LONG  25/19-05/7ساعت کارآموزی    25/11-25/19ساعت کار آموزی عصر     05/7-05/12ساعت کارآموزی صبح        99-99نیمسال اول سال تحصیلی  
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 مهسا مرادی
 سمیرانصیری
 فاطمه مرادی

 میلاد داداش بیگ
 رضا مرادی

 مهدی شعبانی
 مهرداد شعبانی

 حسن بیگلو

 )گروهبندی مادر ونوزاد(
 مهسا مرادی
 سمیرانصیری
 فاطمه مرادی

 عاطفه بیگلری

 مهسا محمدی

 زینب اسحاقی

 اورژانس )مشکلات شایع(

 بیمارستان  بوعلی
  9/9/99لغایت  21/7/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

CCU)مراقبتهای ویژه( 

 بیمارستان الغدیر 

  15/9/99لغایت  11/9/99

 عصر 21/9/99لغایت   11/9/99

 شیفت  9

 مربی: آقای کمالی

 جراحی زنان )مادر و نوزاد( 

 الغدیربیمارستان 
  21/9/99لغایت  0/9/99

 شیفت  9

 مربی: خانم بیگلر

 

 بلوک زایمان )مادر و نوراد(

  بیمارستان  الغدیر 
  12/15/99لغایت  26/9/99

 شیفت  9

 مربی: 
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 مجتبی شهیدی

 رسول مرادی

 علیرضا موسوی

 زهرا امیرلو

 محمدرضا لطفی

 بیگلریعاطفه 

 مهسا محمدی

 زینب اسحاقی

 رضا مرادی
 مهدی شعبانی
 مهرداد شعبانی

 مجتبی شهیدی

 رسول مرادی

 علیرضا موسوی

 محمدرضا لطفی

 بیگلو حسن

 میلادداداش بیگ

 اورژانس )مشکلات شایع(

 بیمارستان  الغدیر
  9/9/99لغایت  21/7/99

 عصر9/9/99لغایت 2/9/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

CCU ویژه()مراقبتهای 

 بیمارستان الغدیر 

  15/9/99لغایت  11/9/99

 عصر 15/9/99لغایت   22/9/99

 شیفت  9

 مربی: 

 اورژانس )مادر و نوزاد(

 بیمارستان  الغدیر
  21/9/99لغایت  0/9/9

 عصر 11/9/99لغایت  0/9/99

 شیفت  9

 مربی: خانم شجاعی

 

 جراحی مردان )مادر و نوزاد(

 بیمارستان بوعلی
  12/15/99لغایت  26/9/99

 شیفت  9

 مربی: خانم بیگلر
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 نخانی هانیه حس
 مهدیه ترکی 
 زهرا حیدری 
 فاطمه اباذری 

 مهنا هادیلو 
 فاطمه فیروزی 

 فرزانه عسگری 
 مریم یاری

 نخانی هانیه حس
 مهدیه ترکی 
 زهرا حیدری 
 فاطمه اباذری 

 مهنا هادیلو 
 فاطمه فیروزی 

 فرزانه عسگری 
 مریم یاری

CCU)مراقبتهای ویژه( 

 بیمارستان الغدیر 

  9/9/99لغایت  21/7/99

 شیفت  9

 مربی: آقای کمالی

 اورژانس )مشکلات شایع(

 بیمارستان  بوعلی

  15/9/99لغایت  11/9/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

 بلوک زایمان )مادر و نوراد(

  بیمارستان  الغدیر 

  21/9/99لغایت  0/9/9

 شیفت  9

 مربی: 

 

 

 جراحی زنان )مادر و نوزاد(

 الغدیربیمارستان 

  12/15/99لغایت  26/9/99

 شیفت  9

 مربی: خانم محمدی

 

 

 واحد  1  (CCUکارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه )         

 واحد(  1کارآموزی پرستاری بهداشت نوزادان  -واحد 1کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد ) کارآموزی پرستاری بهداشت مادران        

 واحد( 1کارآموزی پرستاری بیماریهای چشم و گوش  –واحد  1کارآموزی پرستاری در مشکالت شایع ایران )کارآموزی پرستاری اعصاب         


