
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان      

 دانشکده پرستاری ابهر

 واحد ،  2 کودک سالم، کارآموزی پرستاری واحد   2به ارزش  روانبهداشت پرستاری کار آموزی ، واحد  2 به ارزش 3پرستاری بزرگسالان سالمندان کارآموزی در واحد  پرستاری  5کارآموزی دانشجویان ترم برنامه                       

 شنبهپنج شنبه لغایت سه روزهای کارآموزی:   LONG  25/29-55/7ساعت کارآموزی    25/23-25/29ساعت کار آموزی عصر     55/7-55/22ساعت کارآموزی صبح        99-99سال تحصیلی  دوم نیمسال 
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 گروهبندی اطفال وقلب وتنفس

 

 کارآموزی زنجان وروان ابهرگروهبندی 
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 اطفال

  بوعلیبیمارستان  
  صبح  25/22/99لغایت   29/22/99

 شیفت  9

 خانم پوریعقوبمربی: 

 

 روان زنان 

 امدادیبیمارستان  
 صبح 29/2/99لغایت  25/22/99

 شیفت  9

 خانم خداوردیمربی: 

 

 )تنفس( زنان داخلی

 الغدیربیمارستان 
 صبح 29/2/99لغایت  2/2/99

 شیفت  9

 خانم زکی نژادمربی: 

 

  CCU post   (قلب) 

 بیمارستان الغدیر 

 صبح 32/2/99لغایت  23/2/99

 شیفت  5

 آقای کمالیمربی: 

 

 نازنین خانمحمدی

 فاطمه اکبری

 راضیه رجبی

 سهیلا یارقلی

 محمدبیگیمائده 

 مرضیه محرمخانی

 مرضیه خدابنده لو

 مرضیه یزدانی

 نازنین خانمحمدی

 فاطمه اکبری

 راضیه رجبی

 سهیلا یارقلی

 مائده محمدبیگی

 مرضیه محرمخانی

 مرضیه خدابنده لو

 مرضیه یزدانی

 

 

 

2 

 

 

 

 

 آرزو دودانگه
 مریم احمدی

 فاطمه ونده شاد
 نسرین صمدی

 مینا خدمتلو
 رضا مقدم

 یوسفی یکتا رضا
 محمد زمانی 

 علیرضا دهقان

 آرزو دودانگه
 مریم احمدی

 فاطمه ونده شاد
 نسرین صمدی

 مینا خدمتلو
 رضا مقدم

 رضا یوسفی یکتا
 محمد زمانی 

 علیرضا دهقان

 اطفال

  بیمارستان  الغدیر
   صبح 25/22/99لغایت   29/22/99

 شیفت  9

 خانم محمدیمربی: 

 

 روان مردان 

 امدادیبیمارستان  
 صبح 29/2/99لغایت  25/22/99

 شیفت  9

 آقای شاهمحمدیمربی: 

 

 داخلی )تنفس(

 بوعلیبیمارستان 
 صبح 29/2/99لغایت  2/2/99

 شیفت  9

 آقای موسویمربی: 

 

 )قلب( زنان داخلی

 الغدیربیمارستان 

 صبح 32/2/99لغایت  23/2/99

 شیفت  5

 خانم زکی نژادمربی: 
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 ناهید بیگدلو

 یگانه ترکی

 بهاره نصیری

 زهرا محمدی

 فائزه خلجی

 محمود رفیعی

 حسین مهدویان

 امیرمحمد مولایی

 اهید بیگدلون

 یگانه ترکی

 بهاره نصیری

 زهرا محمدی

 فائزه خلجی

 مهسا رستم خانی

 سارا قربانی

 زینب محمدی

 

 داخلی )تنفس(

   بیمارستان بوعلی

 صبح   25/22/99لغایت   29/22/99

 شیفت  9

 آقای موسویمربی: 

 

 اطفال

 الغدیربیمارستان 

 صبح 29/2/99لغایت  25/22/99

 شیفت  9

 خانم محمدیمربی: 

 

 

CCU post   )قلب( 

 بیمارستان الغدیر 

 صبح 25/2/99لغایت  2/2/99

 شیفت  5

 آقای کمالیمربی: 

 

 داخلی مردان )قلب(

  بیمارستان الغدیر 

 صبح 29/2/99لغایت  22/2/99

 شیفت  2 

 آقای کمالیمربی: 
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 مهسا رستم خانی

 سارا قربانی

 زینب محمدی

 رضا خدابنده لو

 مصطفی بیگدلی

 حمید نظری

 فرشاد اسفندیاری

 امین جعفری

 محمود رفیعی

 حسین مهدویان

 د مولاییامیرمحم

 رضا خدابنده لو

 مصطفی بیگدلی

 حمید نظری

 فرشاد اسفندیاری

 امین جعفری 

 داخلی زنان)تنفس(

 بیمارستان الغدیر
  صبح  25/22/99لغایت   29/22/99

 شیفت  9

 خانم بیگلرمربی: 

 

 اطفال

  بوعلی بیمارستان
 صبح 29/2/99لغایت  25/22/99

 شیفت  9

 خانم پوریعقوبمربی: 

 

 )قلب( داخلی مردان

  بیمارستان الغدیر 
 صبح 25/2/99لغایت  2/2/99

 شیفت   5

 مربی: 

 

   CCU post   )قلب( 

 بیمارستان الغدیر
 صبح 29/2/99لغایت  22/2/99

 شیفت  2

 مربی: 

 

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                                                                      

 دانشکده پرستاری ابهر

 واحد ،  2واحد  ، کارآموزی پرستاری کودک سالم  2واحد ، کار آموزی پرستاری بهداشت روان به ارزش  2به ارزش  3کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان در واحد  پرستاری  5کارآموزی دانشجویان ترم برنامه 

 شنبهپنج شنبه لغایت سه روزهای کارآموزی:   LONG  25/29-55/7ساعت کارآموزی    25/23-25/29ساعت کار آموزی عصر     55/7-55/22ساعت کارآموزی صبح        99-99سال تحصیلی  دوم نیمسال 
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 گروهبندی اطفال وقلب وتنفس

 
گروهبندی کارآموزی زنجان وروان 

 ابهر
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 روان مردان

  امدادیبیمارستان 
 صبح   25/22/99لغایت   29/22/99

 شیفت  9

 آقای شاهمحمدیمربی: 

 

CCU post   )قلب( 

 بیمارستان الغدیر
  صبح 25/2/99لغایت  25/22/99

 شیفت  5

 آقای کمالیمربی: 

 

 (قلبداخلی مردان )

  بیمارستان  الغدیر
  صبح  29/2/99لغایت   22/2/99

 شیفت  2

 : آقای کمالیمربی: 

 

 اطفال

  بیمارستان  بوعلی
  صبح  29/2/99لغایت   2/2/99

 شیفت  9

 خانم پوریعقوبمربی: 

 

 الهام اصغری

 نرگس عربلو

 ملیکا لطفی

 لیلا اسکندری

 محمداصغری

 علی خواجه وند

 اکبر آزاده

 مهدی محمدی

 محمدرضا عشایری

 علی عربلو

 حامد بیگدلی

 خانی مهدی رستم

 محمداصغری

 علی خواجه وند

 اکبر آزاده

 مهدی محمدی
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 الناز محرمخانی

 فاطمه حسن بیگی

 مهدیه حسینی

 زهرا امیرلو

 محمدرضا عشایری

 علی عربلو

 حامد بیگدلی

 مهدی رستم خانی

 الناز محرمخانی

 فاطمه حسن بیگی

 مهدیه حسینی

 زهرا امیرلو
 الهام اصغری

 نرگس عربلو

 ملیکا لطفی

 لیلا اسکندری

 

 روان زنان

 امدادیبیمارستان 

 صبح   25/22/99لغایت   29/22/99

 شیفت  9

 خانم خداوردیمربی: 

 

 ()قلب  داخلی مردان

  بیمارستان  الغدیر

 صبح 25/2/99لغایت  25/22/99

 شیفت  5

 مربی: 

 

CCU post   )قلب( 

 بیمارستان الغدیر

  صبح 29/2/99لغایت   22/2/99

 شیفت  2 

 مربی: 

 

 اطفال

 الغدیربیمارستان  

   صبح 29/2/99لغایت   2/2/99

 شیفت  9

 خانم محمدیمربی: 

 

 
 
 
7 
 
 

 

 

 علی تیموری

 مهدی ربی

 پارسا فتحی

 امیر صالحی

 امیرحسین زارع

 محمد مهدی موسوی تبار

 محمدرضااحمدی

 علیرضاجعفری

 محمودمعینی

 علی تیموری

 مهدی ربی

 پارسا فتحی

 امیر صالحی

 امیرحسین زارع

 تبارمحمد مهدی موسوی 

 محمدرضااحمدی

 علیرضاجعفری

 محمودمعینی

CCU post   )قلب( 

 بیمارستان الغدیر

  صبح  7/22/99لغایت   29/22/99

 شیفت  5

 : آقای کمالیمربی: 

 

 ()قلب داخلی مردان

  بیمارستان  الغدیر

 صبح 25/22/99لغایت  9/22/99

 شیفت  2

 : آقای کمالیمربی: 

 

 داخلی زنان )تنفس(

  الغدیربیمارستان  

 29/2/99لغایت   25/22/99

 صبح

 شیفت  9

 خانم زکی نژادمربی: 

 

 روان مردان

 امدادیبیمارستان  

  صبح  29/2/99لغایت   2/2/99

 شیفت  9

 خانم خداوردیمربی: 

 

 

    

                                                                                                                                 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                                                                                                                   

 ابهر دانشکده پرستاری

 واحد ،  2واحد  ، کارآموزی پرستاری کودک سالم  2واحد ، کار آموزی پرستاری بهداشت روان به ارزش  2به ارزش  3کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان در واحد  پرستاری  5کارآموزی دانشجویان ترم برنامه                       

 شنبهپنج شنبه لغایت سه روزهای کارآموزی:   LONG  25/29-55/7ساعت کارآموزی    25/23-25/29ساعت کار آموزی عصر     55/7-55/22ساعت کارآموزی صبح        99-99سال تحصیلی  دوم نیمسال 
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 گروهبندی اطفال وقلب وتنفس

 

 )قلب( زنان داخلی گروهبندی کارآموزی زنجان وروان ابهر

 الغدیربیمارستان  

  صبح  8/3/99لغایت   1/3/99

 شیفت  4

 آقای کمالیمربی: 

 

 نوزادان

 بیمارستان  موسوی

 صبح 19/4/99لغایت  14/4/99

 شیفت   6

 خانم پوریعقوبمربی: 

 

 روان زنان 

 بیمارستان بهشتی 

 صبح 26/4/99لغایت   21/4/99

 شیفت  6

 مربی: 

 

 نازنین خانمحمدی

 فاطمه اکبری

 راضیه رجبی

 سهیلا یارقلی

 مائده محمدبیگی

 مرضیه محرمخانی

 مرضیه خدابنده لو

 مرضیه یزدانی

 نازنین خانمحمدی

 فاطمه اکبری

 راضیه رجبی

 سهیلا یارقلی

 مائده محمدبیگی

 مرضیه محرمخانی

 مرضیه خدابنده لو

 مرضیه یزدانی

 

 

 

2 

 

 

 

 

 آرزو دودانگه

 مریم احمدی

 فاطمه ونده شاد

 نسرین صمدی

 مینا خدمتلو

 رضا مقدم

 رضا یوسفی یکتا

 محمد زمانی
 علیرضا دهقان

 آرزو دودانگه

 مریم احمدی

 شادفاطمه ونده 

 نسرین صمدی

 مینا خدمتلو

 رضا مقدم

 رضا یوسفی یکتا

 محمد زمانی
 علیرضا دهقان

CCU post   )قلب( 

 بیمارستان الغدیر 

 صبح 8/3/99لغایت  1/3/99

 شیفت  4

 خانم زکی نژادمربی: 

 

 اطفال

 بیمارستان موسوی 

 صبح 16/4/99لغایت  14/4/99

 عصر19/4/99لغایت17/4/99

 شیفت   6

 مربی: 

 

 روان مردان 

 بیمارستان بهشتی 

 عصر23/4/99 لغایت 21/4/99

 صبح26/4/99لغایت24/4/99

 شیفت  6

 اقای تهرخانیمربی: 
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 ناهید بیگدلو

 یگانه ترکی

 بهاره نصیری

 زهرا محمدی

 فائزه خلجی

 محمود رفیعی

 حسین مهدویان

 امیرمحمد مولایی

 ناهید بیگدلو

 یگانه ترکی

 بهاره نصیری

 محمدیزهرا 

 فائزه خلجی

 مهسا رستم خانی

 سارا قربانی

 زینب محمدی

 

 روان زنان 

 بیمارستان امدادی 

 صبح    8/3/99لغایت   23/2/99

 شیفت  9

 خانم خداوردیمربی: 

 

 روان زنان 

 بیمارستان بهشتی 

 صبح 16/4/99لغایت  14/4/99

 عصر19/4/99لغایت17/4/99

 شیفت   6

 مربی: 

 

 

 نوزادان

 موسویبیمارستان  

 عصر23/4/99لغایت  21/4/99

 صبح26/4/99لغایت24/4/99

 شیفت  6

 خانم پوریعقوبمربی: 

 

 

 

4 

 
 

 

 

 مهسا رستم خانی

 سارا قربانی

 زینب محمدی

 رضا خدابنده لو

 مصطفی بیگدلی

 حمید نظری

 فرشاد اسفندیاری

 امین جعفری

 محمود رفیعی

 حسین مهدویان

 امیرمحمد مولایی

 رضا خدابنده لو

 بیگدلی مصطفی

 حمید نظری

 فرشاد اسفندیاری

 امین جعفری

 روان مردان 

 امدادی بیمارستان

 صبح    8/3/99لغایت   23/2/99

 شیفت  9

 آقای شاهمحمدیمربی: 

 

 روان مردان 

 بیمارستان بهشتی 

 عصر 16/4/99لغایت  14/4/99

 صبح19/4/99لغایت17/4/99

 

 شیفت   6

 اقای تهرخانیمربی: 

 

 

 اطفال 

 بیمارستان موسوی 

 عصر23/4/99لغایت  21/4/99

 صبح26/4/99لغایت24/4/99

 شیفت   6

 مربی: 

 

 



 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجاندانشگاه علوم                                                                                     

 دانشکده پرستاری ابهر

 واحد ،  2واحد  ، کارآموزی پرستاری کودک سالم  2واحد ، کار آموزی پرستاری بهداشت روان به ارزش  2به ارزش  3کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان در واحد  پرستاری  5کارآموزی دانشجویان ترم برنامه 

 شنبهپنج شنبه لغایت سه روزهای کارآموزی:   LONG  25/29-55/7ساعت کارآموزی    25/23-25/29ساعت کار آموزی عصر     55/7-55/22ساعت کارآموزی صبح        99-99سال تحصیلی  دوم نیمسال 
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 گروهبندی اطفال وقلب وتنفس

 
 )تنفس(داخلی مردان  گروهبندی کارآموزی زنجان وروان ابهر

 بیمارستان الغدیر  
 صبح    9/3/99لغایت   23/2/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

 روان مردان 

 بیمارستان بهشتی 
 صبح 21/2/99لغایت  22/2/99

 عصر29/2/99لغایت27/2/99

 

 شیفت   1

 مربی: 

 

 اطفال

 بیمارستان موسوی 
 صبح23/2/99لغایت  22/2/99

 عصر21/2/99لغایت22/2/99

 شیفت   1

 مربی: 

 

 الهام اصغری

 نرگس عربلو

 ملیکا لطفی

 لیلا اسکندری

 محمداصغری

 علی خواجه وند

 اکبر آزاده

 مهدی محمدی

 محمدرضا عشایری

 علی عربلو

 حامد بیگدلی

 مهدی رستم خانی

 محمداصغری

 علی خواجه وند

 اکبر آزاده

 مهدی محمدی

 
 
 
 

1 

 

 

 

 الناز محرمخانی

 فاطمه حسن بیگی

 مهدیه حسینی

 امیرلوزهرا 

 محمدرضا عشایری

 علی عربلو

 حامد بیگدلی

 مهدی رستم خانی

 الناز محرمخانی

 فاطمه حسن بیگی

 مهدیه حسینی

 زهرا امیرلو

 الهام اصغری

 نرگس عربلو

 ملیکا لطفی

 لیلا اسکندری

 

 )تنفس( داخلی

   بوعلیبیمارستان 
   صبح  9/3/99لغایت   23/2/99

 شیفت  9

 مربی: 

 

 روان زنان 

 بیمارستان بهشتی 
 عصر21/2/99لغایت  22/2/99

 صبح29/2/99لغایت27/2/99

 شیفت   1

 مربی: 

 

 نوزادان

 بیمارستان موسوی 
 صبح23/2/99لغایت  22/2/99

 عصر21/2/99لغایت22/2/99

 شیفت   1

 مربی: 
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 علی تیموری

 مهدی ربی

 پارسا فتحی

 امیر صالحی

 امیرحسین زارع

 تبارمحمد مهدی موسوی 

 محمدرضااحمدی

 علیرضاجعفری

 محمودمعینی

 علی تیموری

 مهدی ربی

 پارسا فتحی

 امیر صالحی

 امیرحسین زارع

 محمد مهدی موسوی تبار

 محمدرضااحمدی

 علیرضاجعفری

 محمودمعینی

 اطفال

 بیمارستان الغدیر  

  صبح   9/3/99لغایت   23/2/99

 شیفت  9

 خانم محمدیمربی: 

 

 اطفال

 بیمارستان موسوی 

 عصر 21/2/99لغایت  22/2/99

 صبح29/2/99لغایت27/2/99

 شیفت   1

 مربی: 

 

 روان مردان 

 بیمارستان بهشتی 
 صبح23/2/99لغایت  22/2/99

 عصر21/2/99لغایت22/2/99

 شیفت   1

 مربی: 

 

 

         

 

 


