جدول :4برنامه کار در عرصه شهری دانشجویان

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-99

تاریخ  99/4/1لغایت 99/5/5
ردیف
1

2

نام و نام خانوادگی

نام مر کز بهداشتی درمانی شهری

احمدرضا خلیلی

مرکز خدمات جامع سالمت وکیل اباد

علی یاوری

شماره 1

فاطمه خجستهنیا

مرکز خدمات جامع سالمت الدن

فائزه برزنونی

شماره 1

زهرا دولت آبادی
3

صدف عباسی
فرشته مرادی
پردیس ورزیده

5

طیبه عاشوری
فاطمه معماری
نیلوفر حقایقی

۶

صفیه شجاع
مائده نبی زاده

7

شماره 1

مرکز خدمات جامع سالمت رضاشهر
شماره 1

مرکز خدمات جامع سالمت صدف
شماره 1

مطهره امامی

مرکز جامع خدمات سالمت امام حسن مجتبی ع (قاسم اباد)

مهناز ارجمندی

شماره 1

الهام سکندری
8

مرکز خدمات جامع سالمت سرافرازان

قدسیه خورشیدی
مائده شرف الدین
زهرا صفوی

مرکز جامع خدمات سالمت عباس آباد (درمانگاه خاتم
االنبیاء)
شماره3

آدرس
نبش وکیل آباد  -۶۵پالک ١۵
بلوار وکیل آباد -اقبال – 4والیتی18

سرافرازان  4پالک ۶4

بلوارپیروزی -پیروزی  11زکریای 8

وکیل آباد  -43صدف28

بلوار حجاب -حجاب  73نبش جهارراه

خیابان عبادی،کوچه حجتی ،درمانگاه
حجتی ،خاتم االنبیا(ص)

روزهای حضور در مراکز بهداشتی درمانی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8لغایت 12/00برای کلیه دانشجویان می باشد.

هر گروه در طول کارورزی گزارش عملکرد مرکز بهداشتی درمانی شهری در سال  1398را استخراج و ارزشیابی نماید.

توجه:
در طول ترم دانشجویان موظفند پژوهش مرتبط با واحد کارآموزی را اجرا و یک هفته بعد از اتمام دوره عرصه آن را به اساتید
مربوطه ارائه نمایند.

جدول شماره  :4برنامه آزمون نهایی دوره کارآموزی
دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی نیمسال اول سال تحصیلی 1398-99
از تاریخ  99/5/6لغایت 99/3/8

نام و نام خانوادگی

نام مر کز بهداشتی درمانی
روستایی(خانه بهداشت)

مربی مسئول

احمدرضا خلیلی
علی یاوری

خلق آباد

آقای مهندس

مهناز ارجمندی

شماره 3

عرفانیان

فائزه برزنونی
فاطمه خجستهنیا
زهرا دولت آبادی
صدف عباسی

فرخد
شماره 3

خانم خرقانی

فرشته مرادی
مطهره امامی
پریسا مبشر
مائده نبی زاده
فاطمه معماری

درآبد امام

آقای علیرضا

شماره 3

جعفری

لیال گلباف
پردیس ورزیده
طیبه عاشوری

فاز

خانم الهام

نیلوفر حقایقی

شماره 3

چارقچیان

صفیه شجاع
الهام سکندری
مائده شرف الدین
قدسیه خورشیدی
زهرا صفوی

شایه
شماره 3

مهندس جعفری

مهسا براتی

در مدت تعیین شده دانشجو ،عملکرد خانه بهداشت را ارزیابی کامل نموده و گزارش کتبی آن را تهیه مینمایند .
*غیبت در این مرحله به معنای کسب نمره صفر می باشد.

