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 9/6پژوهش 4
عنوان

مدرس

تاریخ

گروه

6/31

اخالق حرفه ای و سازمانی (صبح)

دکتر مهدی زاده

7/1

پژوهش (صبح)

دکتر پیمان

 7/2-3و 7/6

ارزیابی بیمار( صبح و عصر)

خانم ظهوریان /دکتر واحدیان

 7/7لغایت 7/9

تزریقات ( صبح و عصر)

خانم ظهوریان /دکتر واحدیان

 7/10و 7/13-15

پانسمان ( صبح و عصر)

خانم ظهوریان /دکتر واحدیان

 7/16-17و 7/21-20

عالئم حیاتی( صبح و عصر)

خانم ظهوریان ،دکتر واحدیان

 7/22لغایت 7/24

مامایی و زنان ( عصر)

مربیان مرکز آموزش بهورزی موعود

 7/28لغایت 7/30

بهداشت خانواده( عصر)

مربیان مرکز آموزش بهورزی امام رضا (ع)

8/1

سرشماری (عصر)

مربیان مرکز آموزش بهورزی امام رضا (ع)

8/11

بیماریهای واگیر ( عصر)

مربیان مرکز آموزش بهورزی موعود

8/12

بیماریهای غیر واگیر( عصر)

مربیان مرکز آموزش بهورزی امام رضا (ع)

 8/13لغایت 8/14

بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط( عصر)

مربیان مرکز آموزش بهورزی امام رضا (ع)

برنامه بازدید های بهداشت محیط و بهداشت مدارس
8/25

 1و4

بازدید بهداشت محیط

9/16

2و3

بازدید بهداشت محیط

8/29

 1و4

بازدید بهداشت حرفه ای

9/20

3و2

بازدید بهداشت حرفه ای

8/26

1و 4

بازدید زنجیره سرما و مرکز هاری و

9/17

2و3

مرکز مشاوره رفتاری و آزمایشگاه مرکزی

8/27

1و4

9/18

2و3

آقای مهندس گندم کار

آقای مهندس اکبری

بهداشت مدارس

خانه بهداشت شایه
بهداشت مدارس

خانه بهداشت گنبدواز

خانم دکتر مهدی زاده
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8/22

مامایی

احمدرضا خلیلی
مهناز ارجمندی
صفیه شجاع
پردیس ورزیده
علی یاوری

آب و برق
شماره 1

واکسیناسیون 1
آقای شجاعی

بازدیدها:
بهداشت محیط

نمونه گیری
تیروئید

9/12

و بهداشت مدارس

بهداشت محیط
خانم پایدار

پریسا مبشر

مامایی

زهرا دولت
آبادی

شهید

فرشته مرادی

صفاری

فاطمه معماری
صدف عباسی

 3روز اول هفته

واکسیناسیون2
ظهوریان

 3روز اول هفته
8/21

شماره 1

الهام سکندری

واکسیناسیون 1
آقای شجاعی

واکسیناسیون2
ظهوریان

نمونه گیری
تیروئید

ارچنگ

بهداشت محیط
خانم پایدار

فاطمه
خجستهنیا

مرکز
مطهری

مائده شرف
الدین

شماره 3

فاطمه هاشمیان
زهرا صفوی
طیبه عاشوری
نیلوفر حقایقی

کوی امیر

سرشماری
آقای مهندس
عرفانیان
 2روز
و
بیماریها
آقای مهندس
اکبری
 3روز

مائده نبی زاده
فائزه برزنونی

شماره 3

مطهره امامی
گروههای

رضاشهر

کارآموزی

شماره 1

ارچنگ

واکسن 3
خانم ظهوریان

بازدیدها:

قدسیه
خورشیدی

سرشماری
آقای مهندس عرفانیان
 2روز
و
بیماریها
آقای مهندس اکبری
 3روز

واکسن 3
آقای شجاعی

بهداشت محیط

مامایی
 3روز اول هفته
8/28

و بهداشت مدارس
واکسیناسیون 1
آقای شجاعی

واکسیناسیون2
ظهوریان

نمونه گیری تیروئید

واکسن 3
آقای شجاعی

بهداشت محیط
خانم پایدار
مامایی
بازدیدها:

 3روز اول هفته

بهداشت محیط

9/5

و بهداشت مدارس

واکسیناسیون 1
آقای شجاعی

واکسیناسیون2
ظهوریان

نمونه
گیری تیروئید

واکسن 3
آقای شجاعی

بهداشت محیط
خانم پایدار

توچه :سایر روزها ی خارج از برنامه ،دانشجو موظف به انجام فعالیتهای پزوهشی مرتبط با کارآموزی می باشند.

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

سالمت خانواده
خانم سلجوقی

سالمت خانواده
خانم سلجوقی

سالمت خانواده
خانم سلجوقی

سالمت خانواده
خانم سلجوقی

آزمون نهایی کتبی و عملی

گروه

مکان

 8/18لغایت

8/25لغایت8/29

 9/2لغایت9/6

 9/9لغایت 9/13

 9/16لغایت9/20

9/23لغایت9/27

9/30لغایت10/4

10/7لغایت10/11

10/14-15

