
                       دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

دانشکده پرستاری ابهر    

      99-99نیمسال دوم                (1( و تروما)1فوریتهای پزشکی در واحد نشانه شناسی ، فوریت داخلی)کاردانی  3دانشجویان ترم   برنامه کارآموزی

 روزهای کارآموزی شنبه الی پنج شنبه       15/13-15/19 :ساعت کارآموزی عصر      05/7 -05/11  :صبحکارآموزی  ساعت 

 سینا صحرایی 

 بهمن مرادی

 سید علی موسوی

 محمدرضا طاهری

 میثم الهی

 معین کریمی

 پژمان امینی

 جواد وکیلی

 حسین رضا میرزاخانی

 قلب

 بیمارستان الغدیر

  12/11/99لغایت  19/11/99

 صبح

 

 آقای ولی زادهمربی: 

 شیفت5( 1داخلی )واحد فوریت 

 اورژانس 

 بیمارستان الغدیر

   0/11/99لغایت  12/11/99

 صبح

 

 آقای سپهری فردمربی: 

 1فوریت داخلیروز 4( و1روز واحد تروما) 5

 شیفت9

 داخلی مردان 

 بیمارستان الغدیر 

   11/11/99لغایت  2/11/99

 عصر

 صبح 7/11و2

 سپهری فردقای آمربی:

 تنفس واحد روز  4نشانه شناسی واحد  روز9

 شیفت 11

 جراحی مردان

 بوعلی سینابیمارستان  

 12/11/99لغایت 11/11/99

 صبح

 longیک روز 

 آقای بهمنیمربی: 

 شیفت 5ارتوپدی واحد 

 

 وحید ولیمحمدی

 رضا یوسفی

 علی وقفچی

 ناصر دودانگه

 کیان سالمی

 ادریس زارعی

 وحید عطوفی

مقدممحمد   

 اورژانس

 بیمارستان بوعلی  

  صبح  12/11/99لغایت  19/11/99

 عصر 11/ 12و13

 آقای کاظمیمربی: 

 شیفت 5( 1واحد تروما)

 داخلی مردان

 بیمارستان الغدیر  

 صبح 15/11/99لغایت  12/11/99

 عصر 9/11و  شنبه تا دوشنبه عصر

 آقای نجفیمربی: 

 تنفس  واحدروز  4نشانه شناسی  واحدروز 9

 شیفت 11

 جراحی  مردان 

 بیمارستان الغدیر 

 صبح  10/11/99لغایت  11/11/99

 عصر 10/11

  آقای نجفیمربی: 

 شیفت 5ارتوپدی  واحد

 قلب

 بیمارستان الغدیر

  11/11/99لغایت  17/11/99

 سه شنبه تا پنج شنبه عصر

 آقای ولی زادهمربی: 
 شیفت 5( 1فوریت داخلی ) واحد

 اورژانس

 بیمارستان بوعلی  

 صبح 12/11/99لغایت  12/11/99

 longیک روز 

 آقای کاظمیمربی:

 شیفت4   1فوریت داخلیواحد 

محسن ملکی 

 عبدالحسین صادقی

 مسلم محمدی

 مصطفی صادقی

 حمید آقایی

 یوسف شکری

 بهنام قاسمی

 1داخلی 

 بیمارستان ولیعصر 

 صبح 19/11/99لغایت 19/11/99

 عصر شنبه تا دوشنبه

 longیک روز 

 آقای معصومیمربی:

 نشانه شناسی  واحدشیفت 9

 بیمارستان آیت اله موسوی

 صبح اورژانس قلب 9/11/99لغایت  19/11/99

 عصر اورژانس تروما 12/11/99لغایت  15/11/99

 

 آقای بیاتمربی: 

 تروما واحدروز  5و 1فوریت داخلیروز واحد 9

 شیفت 14

 ارتوپدی 

 بیمارستان آیت اله موسوی 

  11/11/99لغایت  17/11/99

 عصر 19/11و 17

 آقای بیاتمربی: 

 شیفت 5ارتوپدی  واحد

 3داخلی

 بیمارستان ولیعصر 

  17/11/99لغایت  12/11/99

 صبح

 : آقای معصومیمربی

 شیفت واحد تنفس 4

 میلاد کرمی

 بهرام زمانی

 مهدی مرشدی

 وحید سهرابی

 اصغر افشاری

 تارانبهرام 

 صالح حسن زاده

 رامین خداکرمی

 قلب اورژانس 

 بیمارستان آیت اله موسوی

  19/11/99لغایت  19/11/99

 عصر

 آقای متینی مربی: 

  1فوریت داخلیواحد شیفت 9

 

 ارتوپدی 

 بیمارستان آیت اله موسوی 

  2/11/99لغایت  19/11/99

 عصر2/11و 3

 آقای متینیمربی: 

 شیفت 5واحد ارتوپدی 

 بیمارستان ولیعصر

  1داخلی 10/11/99لغایت 2/11/99

 شنبه تا دوشنبه عصر

 صبح      3داخلی 11/11/99لغایت  17/11/99

 آقای معصومیمربی:

 تنفس  واحدروز  4نشانه شناسی  واحدروز 9

 شیفت 11

 تروما  اورژانس

 بیمارستان آیت اله موسوی 

  17/11/99لغایت  11/11/99

  عصر

 مربی: آقای 

 1تروما شیفت واحد 5

  الغدیرداخلی مردان  ولیعصر و 1بخش داخلی روز 9        واحد 1ک. نشانه شناسی 

 روز  اورژانس تروما موسوی  5روز ارتوپدی و 5روزاورژانس الغدیر و بوعلی    زنجان: 5روز  بخش های جراحی مردان الغدیر و  5       اورژانس 0/5ارتوپدی ،   0/5واحد   1( 1ک. تروما)   

روز داخلی  4 واحد تنفس0/5  ی روز اورژانس قلب موسو 9روز اورژانس الغدیر و بوعلی  زنجان  4روز بخش قلب الغدیر و 5  واحد اورژانس قلب 1واحد   0/1( 1ک. فوریت داخلی )    

 ولیعصر و داخلی الغدیر       1

 پوشیدن یونیفرم کامل بیمارستانی و داشتن اتیکت دانشجویی در کارآموزیها الزامی می باشد.

 

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


