
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان      

 دانشکده پرستاری ابهر

 ، عرصه پایگاه و تعمیر آمبولانس و عرصه احیاء 2، فوریت داخلی2کاردانی فوریتهای پزشکی در واحد عرصه اطفال ، فوریت تروما4برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

 روزهای کارآموزی: شنبه لغایت چهارشنبه  LONG  25/39-05/7ساعت کارآموزی    25/31-25/39ساعت کار آموزی عصر     05/7-31ساعت کارآموزی صبح        99-99نیمسال اول سال تحصیلی  

 مجید   حیدری

 علیرضا  محمدی

 اباذر   هدایتی

 محمدرضا عاشوری

 رضا   بیات کوهی

 سعید  رفیعی

 امیرحسین کرمی 

 مصطفی رحیمی فرد

 اورژانس 

 بیمارستان ولیعصر 
 7/7/89لغایت  03/6/89

 Long ک 6/7/89و  2/7/89

 آقای اصلانیمربی: 

 (   Longروز  2روز و  7شیفت ) 8

 2داخلی

 پایگاه فوریتهای پزشکی 
  1/9/89لغایت  9/7/89

 
 غفاریمربی : آقای 

 

  طبق برنامه پایگاه           

 بخش اطفال 

 بیمارستان بوعلی 
  22/9/89لغایت  12/9/89

 
 

 مربی: 

 روز  8

 اورژانس 

 بیمارستان امدادی 

 صبح  28/9/89لغایت  22/9/89

 عصر  2/8/89لغایت   2/8/89

 مربی: 

 

  2تروماروز  8

هدی  مرادیم  

رامین   قاسمی   

 علی  مسعودی

 علی     بیگدلو

 علی   بشیری

 بهزاد   افشاری

 جعفری نسب  امهدی

 اورژانس 

 بیمارستان موسوی 

  7/7/89لغایت  01/6/89

   Long ک 6/7/89و  2/7/89

 محسن رستمیآقای   مربی:

 (   Longروز  2روز +  6شیفت )  9

 و عرصه احیاء 2واحد داخلی 

 اورژانس 

 بیمارستان ولیعصر 

  16/7/89لغایت  9/7/89

    Longکارآموزی  12/7/89و  13/7/89

 آقای اصلانیمربی: 

 2واحد داخلی 

 (  Longروز  2روز  7شیفت )  8 

 پایگاه فوریتهای پزشکی 
  22/9/89لغایت  22/7/89

 

 

 آقای غفاریمربی : آقای 

 طبق برنامه پایگاه
 

 اطفال 

 بیمارستان الغدیر 

  2/8/89لغایت  22/9/89

 

 مربی: 

 روز  8

 سید امین   میری

 رضا   رمضانلو

 محسن   خانی

بیکدلوعلی     

شمحمد  بهمن  

 مهدی  اله مرادی

 منصور   مرادی

 علی اکبر   فتحی

 پایگاه فوریتهای پزشکی 

  8/7/89لغایت  03/6/89

 

 آقای غفاریمربی : آقای 

 

 طبق برنامه پایگاه 

 اورژانس 

 بیمارستان موسوی 
    Longکارآموزی  13/7/89

 عصر  ک 17/7/89لغایت  10/7/89

 آقای محسن رستمی مربی :

 عرصه  احیاء و  2واحد داخلی 

 (   Longروز  1روز + 6شیفت ) 7

 اورژانس

 بیمارستان ولیعصر
  28/7/89لغایت  23/7/89

   Longک  22/7/89و  23/7/89

 آقای اصلانیمربی: 

 (   Longروز  2روز +  9شیفت )13

 2واحد داخلی

 اتاق عمل

 بیمارستان الغدیر
 1/9/89و  03/7/89

 10/9/89لغایت  11/9/89

 مربی:

 روز واحد عرصه احیاء 2

 امیرمهدی   هادیلو 

 بهزاد   مرادی

محمد   غفاری   

محمد    یاریقلی   

 حسن  اکبری

 دانا   شکراللهی

 واحد   مفاخری

 دیاکو   احمدی

 اورژانس 

 بیمارستان بوعلی 

  عصر 0/7/89لغایت  03/6/89

  صبح 8/7/89لغایت  6/7/89

 مربی: 

 

  2روز   واحد تروما  8

 بخش اطفال 

 بیمارستان الغدیر 
  22/7/89لغایت  13/7/89

 

 مربی: 

 

 روز  8

 اورژانس
 بیمارستان موسوی

 2/9/89لغایت  20/7/89
 عـــصـــر

 کارورزی تعطیل 22/7/89
 آقای محسن رستمیمربی: 

 شنبه لغایت پنجشنبه( 2شیفت)واحد عرصه احیاء+ داخلی  9

 اورژانس

 بیمارستان ولیعصر
 18/9/89لغایت  11/9/89

 Longک  19/9/89و  10/9/89

 (  Longروز  2 +روز  7شیفت )  8

 آقای اصلانیمربی: 

 2واحد داخلی 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان      

 دانشکده پرستاری ابهر

 ، عرصه پایگاه و تعمیر آمبولانس و عرصه احیاء 2، فوریت داخلی2کاردانی فوریتهای پزشکی در واحد عرصه اطفال ، فوریت تروما4برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

 روزهای کارآموزی: شنبه لغایت چهارشنبه  LONG  25/39-05/7 ساعت کارآموزی   25/31-25/39ساعت کار آموزی عصر     05/7-31ساعت کارآموزی صبح        99-99نیمسال اول سال تحصیلی  

 مجید   حیدری

 علیرضا  محمدی

 اباذر   هدایتی

 محمدرضا عاشوری

 رضا   بیات کوهی

 سعید  رفیعی

 امیرحسین کرمی 

 مصطفی رحیمی فرد

 پایگاه فوریت های پزشکی 
  10/8/89لغایت  6/8/89

 

 

 آقای غفاریمربی : آقای 

  پایگاهطبق برنامه 

 اتاق عمل 

 بیمارستان الغدیر 
  23/8/89لغایت  16/8/89

 

 

 مربی: 

 روز واحد عرصه احیاء 2

 اورژانس 

 بیمارستان موسوی 
  2/13/89لغایت  20/8/89

 ر ــــعص
 

 آقای محسن رستمیمربی 

 (2روز ) عرصه احیا و داخلی 9

 

 

 الغدیر –بخش اطفال بوعلی                      :واحد  1ک عرصه اطفال 

 واحد اورژانس ( 2/3 -اتاق عمل 2/3)     :واحد  1عرصه احیا قلبی ریوی  ک.

 الغدیر  –اورژانس بوعلی                          :واحد  1(  2ک. تروما)

اورژانس بیمارستان موسوی و ولیعصر   :واحد  2/1(  2ک عرصه فوریت داخلی )

 پایگاه فوریت شهری و جاده ای        :واحد 0عرصه پایگاه فوریت   ک

 پایگاه مرکزی فوریت       :واحد 2/3ک عرصه تعمیر آمبولانس 

 کارورزی عرصه پایگاه و تعمیر آمبولانس ( واحدروز پایگاه  در 27)جمعا  

 

هدی  مرادیم  

 رامین   قاسمی

علی  مسعودی   

 علی     بیگدلو

 علی   بشیری

 بهزاد   افشاری

 مهدی  جعفری نسب

 اتاق عمل 

 بیمارستان الغدیر 

  10/8/89لغایت  8/8/89

 

 مربی: 

 روز واحد عرصه احیاء  2

 پایگاه فوریتهای پزشکی 
  22/8/89لغایت  16/8/89

 

 

 آقای غفاریمربی : آقای 

  طبق برنامه پایگاه

 اورژانس 

 بیمارستان بوعلی 

 عصر کارورزی 29/8/89لغایت  26/8/89

  بحصکارورزی  2/13/89لغایت  03/8/89

 عصر کارورزی  2/13/89لغایت  0/13/89

 مربی : 

 (شنبه لغایت پنج شنبه ) 2روز واحد تروما 8

 سید امین   میری

 رضا   رمضانلو

 محسن   خانی

 علی   بیکدلو

 محمد  بهمنش

 مهدی  اله مرادی

 منصور   مرادی

 علی اکبر   فتحی

 فوریتهای پزشکیپایگاه 
 28/9/89لغایت  11/9/89

 

 

 آقای غفاریآقای مربی :

 

 طبق برنامه پایگاه

 اورژانس 

 بیمارستان امدادی 
  12/8/89لغایت  2/8/89

 

 مربی: 

 2روز واحد تروما8

 اطفال 

 بیمارستان الغدیر 
  26/8/89لغایت  16/8/89

 

 مربی : 

 روز  8

پایگاه فوریتهای 

 پزشکی 
  1/13/89لغایت  27/8/89

 

 آقای غفاریآقای : مربی 

 

 طبق برنامه پایگاه

 امیرمهدی   هادیلو 

 بهزاد   مرادی

محمد   غفاری   

 محمد    یاریقلی

 حسن  اکبری

 دانا   شکراللهی

 واحد   مفاخری

 دیاکو   احمدی

 پایگاه فوریتهای پزشکی 
  27/8/89لغایت  23/9/89

 

 

 آقای غفاریمربی : آقای 

 طبق برنامه پایگاه 
 شیفت  27

 اتاق عمل 

 بیمارستان الغدیر  

  1/13/89لغایت  03/8/89

 

 

 روز واحد عرصه احیاء  2

 

 


