
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

 دانشکده پرستاری ابهر

 واحد   3واحدو کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه به ارزش  9( به ارزش 1-3کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان سالمندان) 99 -99نیمسال دوم  پرستاری7دانشجویان ترم برنامه کارآموزی

  Long :  15/19 – 05/7 ساعت کارآموزی  15/13-15/19عصر ساعت کارآموزی .  05/7 -05/11  صبح کارآموزیساعت 
 محمداصغری

 محمدذوالقدر

 علی طاهری

 سیدهادی موسوی

 حسین اصلانی

 زهرا بیگدلی

 فاطمه رفیعی

 مهنازنصیری

 آنکولوژی )ولیعصر(

 17/11/99 الی 13/11/99

 شیفت  0  

 خانم کریمی مربی:

 سوختگی )موسوی(

   12/11/99الی   19/11/99

 شیفت  6

 آقای نوبختمربی:

ENT  ولیعصر( و چشم( 

 19/11ENTو17و16

 چشم1/11و35/11و19

 شیفت  6

 

 آقای اصلانیمربی: 

 

 غدد )ولیعصر(

 9/11/99الی   3/11/99

 عصر  0/11و2و3

 شیفت  6

 مربی:

 عفونی )ولیعصر(

  10/11/99الی   15/11/99

 شیفت   6

 

 آقای  تهرخانی مربی:

 داخلی اعصاب )ولیعصر(

 11/11/99الی   19/11/99

 شیفت2

 آقای متینیمربی: 

 فیزیوتراپی

 16/11/99الی  12/11/99

 شیفت  3

 خانم سنگتراشمربی: 

 

 هانیه حسنخانی

 مهدیه ترکی

 زهراحیدری

 فاطمه فیروزی

 فاطمه اباذری

 مهنا هادیلو

 فرزانه عسگری

 شیرین اکبری

 )موسوی(سوختگی 

 17/11/99 الی 13/11/99

 شیفت    0

 خانم کریم بنیاد مربی:

 آنکولوژی )ولیعصر(

 عصر  12/11/99الی   19/11/99

 شیفت  6

 خانم کریمی مربی:

 غدد )ولیعصر(

 1/11/99الی   16/11/99

 عصر 19/11و17و16

 شیفت  6

  مربی:

 

 عفونی )ولیعصر(

 9/11/99الی   3/11/99

 شیفت   6

 هرخانیت مربی:

 قلب )موسوی(

  15/11/99الی  15/11/99

 شیفت 9 

 خانم کرمی مربی:

 اورولوژی )موسوی(

  16/11/99الی   11/11/99

 شیفت  0

 

 آقای تهرخانی مربی:

ICU  )موسوی( 

 10/11/99الی  16/1/99

 کارآموزی عصر

 شیفت   9     

 مربی: آقای آبین

 

 میلاد داداش بیگ

 فاطمه مرادی

 سمیرانصیری

 مهسا مرادی

 فاطمه بیگلری

 رضا مرادی

 میلاد صالحی

 زهراامیرلو

ICU  )موسوی( 

 11/11/99الی  13/11/99

 عصر

 شیفت  9

 خانم شفیعیمربی: 

 

 قلب )موسوی(

  1/11/99الی  13/11/99

 شیفت 9 

 خانم خویینی وخانم زرینهمربی:

ENT   ولیعصرو چشم() 

 0/11ENTو2و3

 چشم9/11و7و6

 شیفت  6

  مربی:

 

 سوختگی )موسوی(

 10/11/99 الی 15/11/99

 شیفت    6  

 خانم کریم بنیاد مربی:

 )موسوی(فیزیوتراپی

 11/11/99الی  19/11/99

 شیفت  3

 خانم سنگتراش:مربی

 موسوی()جراحی اعصاب 

 16/11/99الی   11/11/99

 شیفت2

 مربی:

 اورولوژی )موسوی(

  15/1/99الی   16/1/99

 شیفت  0

 

 آقای متینیمربی:

                 

:( 1-3کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان سالمندان)                           

(واحد 3/5فیزیوتراپی -واحد 6/5   ENT -واحد9/5اعصاب -واحد6/5سوختگی  -واحد6/5آنکولوژی  -واحد6/5. غدد-واحد 0/5ارولوژی  --واحد 6/5عفونی  –واحد  9/5قلب  -واحد 9/5تنفس  -واحد  9/5) اتاق عمل                                       

CCU  واحد9/5  ICU  -واحد   9/5 واحد/ 9.:    دیالیزکارآموزی در عرصه پرستاری  مراقبتهای ویژه                                 

 

***تشکیل نمی شود 12/3و3/3و71/71کارآموزی درتاریخهای  *** 



زنجان خدمات بهداشتی درمانی استاندانشگاه علوم پزشکی و   

 دانشکده پرستاری ابهر

 واحد   3واحدو کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه به ارزش  9( به ارزش 1-3کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان سالمندان) 99-99پرستاری نیمسال دوم 7دانشجویان ترم برنامه کارآموزی

  Long :   15/19 – 05/7ساعت کارآموزی   15/13-15/19. ساعت کارآموزی عصر  05/7 -05/11ساعت کارآموزی صبح  
 حسین مرادی

 حامد خلیلی

 محمد رضا دودانگه

 مریم یاری

 مریم حقی

 مریم گنجخانی

 رقیه حقی

 زهراقربانی

 اتاق عمل)الغدیر(

 11/11/99الی   13/11/99

 شیفت  9

 حاجیخانیخانم  مربی:

 اورژانس)بوعلی(

  3/11/99  الی 13/11/99

 شیفت  9

 آقای آتشین صدفمربی:

 ( امدادیدیالیز ) 

  11/11/99الی  2/11/99

 15/11longو6

 شیفت 9

 خانم قدیمیمربی: 

CCU )الغدیر( 

  16/11/99الی  12/11/99

 شیفت   9

 خانم عزیزخانیمربی:

 سوختگی )موسوی(

 11/1/99الی  16/1/99

 شیفت  6

 خانم کریم بنیادمربی:

 آنکولوژی )ولیعصر(

 19/1/99الی   13/1/99

 عصر10/1و12و13

 شیفت  6

 خانم کریمی مربی:

 غدد )ولیعصر(

 2/1/99  الی 35/1/99

 شیفت    6

 مربی: 

 حمیدرضا بیگدلو

 مصطفی بیگدلی

 محمدصالحی

 احمدسلطانی

 وحیدمحبی

 مهدی شعبانی

 حسن بیگلو

 محمدرضا لطفی

CCU )الغدیر( 

 11/11/99الی   13/11/99 

 شیفت  9

 خانم عزیزخانی مربی:

 دیالیز )امدادی( 

  3/11/99الی   13/11/99

 عصر 17/11و16و13

 شیفت  9

 خانم بالومربی:             

 (بوعلی) اورژانس 

  13/11/99الی  2/11/99

 شیفت 9

 خانم زکی نژاد مربی:

 اتاق عمل )الغدیر(

  16/11/99الی  12/11/99

 شیفت   9

 مربی:

 (ولیعصراعصاب) داخلی

 19/1/99الی  16/1/99

 شیفت  2

 آقای اصلانیمربی:

ENT  ولیعصرو چشم() 

 چشم13/1و11و15

  16/1ENTو10و12

 شیفت  6

 آقای اصلانی مربی:

 سوختگی )موسوی(

  1/1/99الی  17/1/99

 شیفت  7

 آقای نوبختمربی:

 سیدعلیرضا موسوی

 مجتبی شهیدی

 رسول مرادی

 میلاد خاوری

 امیرحسین شمس

 فاطمه خدابنده لو

 فائزه رستمی

 فائزه قراگلی

 )الغدیر( اورژانس

 11/11/99الی   13/11/99

 شیفت  9

 آقای آتشین صدف مربی:

 

CCU )الغدیر( 

  3/11/99الی   13/11/99

 شیفت  9

 : خانم عزیزخانی مربی:

 )الغدیر(اتاق عمل

  13/11/99الی  2/11/99

 شیفت   9

 خانم حاجیخانی مربی:

 ( بوعلیدیالیز )

  16/11/99الی  12/11/99

 شیفت  9

 مربی:

 غدد )ولیعصر(

  11/1/99الی  16/1/99

 عصر 19/1و17و16

 شیفت  6

 آقای تهرخانیمربی:

 )موسوی(فیزیوتراپی

   10/1/99الی  13/1/99

 شیفت  3

 خانم سنگتراشمربی:

 (قلب )موسوی

  3/1/99الی   16/1/99

 شیفت  9

 خانم خویینی وخانم زرینه مربی:

 مهرداد شعبانی

 حسن قاسملو

 علی قاسمی

 مهسا محمدی

 زینب اسحاقی

 فائزه خسروی

 لیلا عسگری

 فاطمه نوری

 

 اتاق عمل)امیرالمومنین(

 11/11/99الی   13/11/99

 

 شیفت  9

 خانم محرمیمربی:

 اورژانس)امیرالمومنین(

  3/11/99الی   13/11/99

 شیفت  9

 آقای محمدیمربی:

CCU )الغدیر( 

  13/11/99الی  2/11/99

 شیفت   9

 خانم عزیزخانی مربی:

 دیالیز )امدادی( 

  12/11/99الی  12/11/99

 12/11longو15

 شیفت  9

 خانم قدیمی مربی:

 قلب  )موسوی(

 12/1/99الی 16/1/99

 عصر19/1الی16/1

 شیفت  9

 سرداریخانم مربی:

ICU )موسوی( 

 3/1/99الی10/1/99

 عصر

 صبح10/1

 شیفت  9

 مربی:

 اورولوژی)موسوی(

 15/1/99الی   6/1/99

 شیفت  0

 مربی:

( :1-3کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان سالمندان)                           

واحد( 3/5فیزیوتراپی -واحد 6/5   ENT -واحد9/5اعصاب -واحد6/5سوختگی  -واحد6/5آنکولوژی  -واحد6/5. غدد-واحد 0/5ارولوژی  --واحد 6/5عفونی  –واحد  9/5قلب  -واحد 9/5تنفس  -واحد  9/5) اتاق عمل                                       

 9/5 CCU ICU  -واحد   9/5 / واحد9ه  :    دیالیز.کارآموزی در عرصه پرستاری  مراقبتهای ویژ           

 

 

***تشکیل نمی شود 12/3و3/3و71/71کارآموزی درتاریخهای  *** 



 

خدمات بهداشتی درمانی استان زنجاندانشگاه علوم پزشکی و   

 دانشکده پرستاری ابهر

 واحد   3واحدو کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه به ارزش  9( به ارزش 1-3کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان سالمندان) 99-99پرستاری نیمسال دوم 7دانشجویان ترم برنامه کارآموزی

  Long :   15/19– 05/7ساعت کارآموزی   15/13-15/19. ساعت کارآموزی عصر  05/7 -05/11ساعت کارآموزی صبح  

1 

 قلب )موسوی(

 12/1/99الی  16/1/99

 عصر12/1الی 15/1

 شیفت   9

 

 خانم کرمیمربی: 

 اورولوژی )موسوی(

  35/1/99الی   10/1/99

 شیفت  0

 

 تهرخانیآقای مربی:

 جراحی اعصاب )موسوی(

 عصر1/1و1و31/1

 صبح3/1

 شیفت  2

 مربی:

ICU )موسوی( 

 عصر  12/1/99الی   2/1/99

 شیفت  9

 مربی:  

CCU )الغدیر( 

 12/1/99الی  10/1/99

 شیفت   9

 خانم عزیزخانیمربی: 

 اتاق عمل )الغدیر( 

 7/3/99الی  10/1/99

 شیفت 9

 خانم حاجیخانی مربی:

 دیالیز )امدادی(

  15/3/99الی   9/3/99

 شیفت  9  

 

 مربی: 

 اورژانس )الغدیر( 

 1/2/99الی   11/3/99

 شیفت  9

 آقای موسویمربی:

2 

 جراحی اعصاب )موسوی(

 35/1/99الی  16/1/99

 عصر 35/1

 شیفت  2

 مربی: 

 داخلی اعصاب  )ولیعصر(

  3/1/99الی  31/1/99

 شیفت  2 

 آقای متینیمربی: 

ENT )و چشم )ولیعصر 

 چشم7/1/99لغایت2/1/99

 EN 15/1/99لغایت9/1/99

 عصر9/1/99

 شیفت  6

 آقای اصلانیمربی:

 )موسوی(فیزیوتراپی 

  12/1/99الی  11/1/99

 شیفت   3

 خانم سنگتراشمربی:

 اتاق عمل )الغدیر( 

 12/1/99لی ا 10/1/99

 شیفت 9

 مربی:

CCU )الغدیر( 

 7/3/99الی  10/1/99

 شیفت   9

 خانم عزیزخانیمربی: 

 

 اورژانس )الغدیر( 

  15/3/99الی   9/3/99

 عصر 15/3و 9

 شیفت  9  

 آقای موسوی مربی:

 دیالیز )امدادی(

 1/2/99الی   11/3/99

 شیفت  9

 مربی:

3 

 )ولیعصر( داخلی اعصاب

 16/1/99الی   13/1/99

 عصر

 شیفت  2

 

  مربی:

 عفونی )ولیعصر(

 1/1/99الی  17/1/99

 شیفت  6

 

  مربی:

 (ولیعصر )آنکولوژی 

 9/1/99الی  3/1/99

 عصر9/1و7و6

 شیفت  6

 

 خانم کریمی مربی:

 (غدد   )ولیعصر

 16/1/99الی  15/1/99

 شیفت 6

 آقای متینی مربی:

 (امدادی) دیالیز

 17/1/99الی  17/1/99

 شیفت   9

 

 مربی:

 (الغدیر) اورژانس

 15/3/99الی  19/1/99

 عصر1/3الی19/1

 شیفت  9

  مربی:                  

 (الغدیر) اتاق عمل 

  11/3/99الی  11/3/99

 شیفت  9

 

 خانم حاجیخانی مربی:

CCU )الغدیر( 

 2/2/99الی  12/3/99

 شیفت   9

 آقای کمالی: مربی

 

:( 1-3کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان سالمندان)                           

(واحد 3/5فیزیوتراپی -واحد 6/5   ENT -واحد9/5اعصاب -واحد6/5سوختگی  -واحد6/5آنکولوژی  -واحد6/5. غدد-واحد 0/5ارولوژی  --واحد 6/5عفونی  –واحد  9/5قلب  -واحد 9/5تنفس  -واحد  9/5) اتاق عمل                                       

CCU     واحد9/5  ICU  -واحد   9/5   واحد/ 9.:    دیالیزکارآموزی در عرصه پرستاری  مراقبتهای ویژه              

 

***تشکیل نمی شود 12/3و3/3و71/71کارآموزی درتاریخهای   *** 

 

 

 



زنجانخدمات بهداشتی درمانی استان دانشگاه علوم پزشکی و   

 دانشکده پرستاری ابهر

 واحد   3واحدو کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه به ارزش  9( به ارزش 1-3کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان سالمندان) 99-99پرستاری نیمسال دوم 7دانشجویان ترم برنامه کارآموزی

  Long 15/19 – 05/7ساعت کارآموزی   15/13-15/19. ساعت کارآموزی عصر  05/7 -05/11ساعت کارآموزی صبح  

4 

 عفونی )ولیعصر(

 11/1/99الی   6/1/99

 

 شیفت    6

 آقای تهرخانی مربی:

ENT  چشم و 

 چشم10/1و12و13

 19/1ENTو17و16

 شیفت    6            

 مربی:

 داخلی اعصاب )ولیعصر(

 13/1/99الی   15/1/99

 عصر

 شیفت  2

 آقای متینیمربی:

 )موسوی(جراحی اعصاب 

 19/1/99الی   12/1/99

 عصر 17/1/99و19

 شیفت    2

 آقای متینی مربی:

 قلب  )موسوی(

  15/3/99الی  19/1/99

 شیفت  9

 خانم سرداری مربی:

ICU )موسوی( 

 11/3/99الی   11/3/99

 عصر

 شیفت  9

 مربی:

 ارولوژی )موسوی(

 17/3/99الی   12/3/99

17/3long 

 شیفت  0

 مربی: 

 )موسوی(فیزیوتراپی 

  1/2/99الی  31/3/99

 شیفت  3

 خانم سنگتراش مربی:

5 

 (موسویاعصاب ) جراحی

 7/1/99الی   3/1/99

 شیفت  2

 مربی:

 قلب  )موسوی(

  16/1/99الی  9/1/99

 شیفت  9               

خانم خویینی وخانم  مربی:

 زرینه

ICU )موسوی( 

 17/1/99الی   17/1/99

 عصر

 شیفت  9

 مربی:

 )موسوی(ارولوژی 

 1/3/99الی   19/1/99

 

 شیفت  0

 مربی:

 عفونی )ولیعصر(

 11/3/99الی   6/3/99

  

 شیفت    6

 مربی:

 غدد )ولیعصر(

 11/3/99الی   13/3/99

 

 شیفت    6

 آقای تهرخانی مربی:

 

 فیزیوتراپی 

  10/3/99الی  11/3/99

 

 شیفت  3

 خانم سنگتراش مربی:

 آنکولوژی )ولیعصر(

 3/2/99الی   16/3/99

 

 شیفت    6

 خانم کریمی مربی:

6 

 سوختگی )موسوی(

  15/1/99الی   99//2/1

 شیفت  6

 خانم کریم بنیاد مربی:

 داخلی اعصاب )ولیعصر(

 10/1/99الی   11/1/99

 شیفت  2

 آقای اصلانیمربی:

 جراحی اعصاب )موسوی(

 15/1/99الی   16/1/99

 عصر  16/1

 شیفت    2

 مربی:

ENT  و چشم 

 چشم13/1و11و11

 17/1ENTو10و12

 عصر17/1

 شیفت    6                 

 مربی:

ICU )موسوی( 

 15/3/99الی  19/1/99

 عصر

 شیفت  9

 مربی:

 آنکولوژی )ولیعصر(

 19/3/99الی   11/3/99

 شیفت    6

 خانم کریمی مربی:

 عفونی )ولیعصر(

 16/3/99الی   15/3/99

 

 شیفت    6

  مربی:

 ارولوژی )موسوی(

 2/2/99الی   31/3/99

 شیفت  0

 آقای تهرخانی مربی:

7 

 آنکولوژی )ولیعصر(

 17/1/99الی   11/1/99

 عصر10/1و12و13

 شیفت    6

 خانم کریمی مربی:

 )موسوی(فیزیوتراپی 

 11/1/99الی19/1/99

 شیفت  3

 خانم سنگتراش مربی:

 سوختگی )موسوی(

  19/1/99الی   99//11/1

 شیفت  6

 آقای نوبختمربی:

 جراحی اعصاب )موسوی(

 1/3/99الی   19/1/99

 شیفت  2

 مربی

 غدد )ولیعصر(

 11/3/99الی   6/3/99

 عصر11/3الی15/3

 شیفت    6

 آقای متینیمربی: 

 

ENT  و چشم 

 چشم19/3و19و17

 11/3ENTو11و15

 شیفت    6                 

 مربی:

 داخلی اعصاب )ولیعصر(

 17/3/99الی  12/3/99

 شیفت  2

 مربی:

 عفونی )ولیعصر(

 2/2/99الی   31/3/99

2/2LONG 

 شیفت    6

  مربی: 

:( 1-3کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان سالمندان)                              

(واحد 3/5فیزیوتراپی -واحد 6/5   ENT -واحد9/5اعصاب -واحد6/5سوختگی  -واحد6/5آنکولوژی  -واحد6/5. غدد-واحد 0/5ارولوژی  --واحد 6/5عفونی  –واحد  9/5قلب  -واحد 9/5تنفس  -واحد  9/5) اتاق عمل                                       

CCU واحد( 9/5دیالیز-حدوا9/5  ICU  - حدوا9/5   ) مراقبتهای ویژه کارآموزی در عرصه پرستاری               

***تشکیل نمی شود 12/3و3/3و71/71کارآموزی درتاریخهای  *** 


