جدول  : 1برنامه کارگاه دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم  8بهداشت عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-98
مکان :دانشکده ،کارگاه آموزش بهداشت
تاریخ

عنوان

زمان

مدرس

11/23

کارگاه ارزیابی توسعه شبکه در خانه بهداشت

صبح

آقای عرفانیان جدی

11/24

کارگاه ارزیابی برنامه سالمت خانواده در خانه بهداشت

صبح

خانم خرقانی

صبح

آقای جعفری -آقای اکبری

11/29

کارگاه ارزیابی برنامه بهداشت مدارس و دهان و دندان در خانه بهداشت

صبح

خانم دکتر مهدی زاده

11/30

کارگاه ارزیابی برنامه سالمت خانواده در خانه بهداشت

صبح

خانم خرقانی

12/1

کارگاه نیازسنجی و برنامه عملیاتی

صبح و عصر

آقای دکتر واحدیان

صبح

خانم دکتر مهدی زاده

متعاقبا اعالم میشود

کارگاه اخالق حرفه ای

عصر

مدرس

1/21

گزارش کارآموزی عرصه شهری و رفع اشکال

عصر

گروه مربیان

1/28

گزارش کارآموزی عرصه شهری و رفع اشکال

عصر

گروه مربیان

2/4

گزارش کارآموزی عرصه شهری و رفع اشکال

عصر

گروه مربیان

2/11

گزارش کارآموزی عرصه شهری و رفع اشکال

عصر

گروه مربیان

2/18

گزارش کارآموزی عرصه شهری و رفع اشکال

عصر

گروه مربیان

2 /25

گزارش کارآموزی عرصه شهری و رفع اشکال

عصر

گروه مربیان

3/1

گزارش کارآموزی عرصه شهری و رفع اشکال

عصر

گروه مربیان

3/8

گزارش کارآموزی عرصه شهری و رفع اشکال

عصر

گروه مربیان

گزارش نهایی شهری

عصر

گروه مربیان

گزارش نهایی روستا

عصر

گروه مربیان

11/27-28

12/4

کارگاه ارزیابی برنامه ایمن سازی
و بیماریهای واگیر و غیر واگیر در خانه بهداشت

کارگاه ارزیابی برنامه مشارکت های مردمی ،آموزش سالمت در خانه بهداشت
و نگارش طرح درس

بررسی گزارشات کاراموزی و ارائه امتیاز نهایی

گروه مربیان

جدول شماره : 2برنامه کارآموزی ستادی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم  8بهداشت عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-98
گروه

مکان:
ستاد

97/12/5-6

97/12/7-8

مهناز حسینی
ناهید پور عظیمی
حدیث خانزاده

کنترل بیماریها

زینب ایزانلو
فاطمه مسلسل
زینب مشهدانی
فریبا جمعه پور
مریم تورجی
مرضیه خانی

مرکز بهداشت
شماره سه مشهد

فاطمه حریری
فاطمه ارشادی نیا
زهرا مظفری

و ایمن سازی

سالمت خانواده

آقای جعفری -آقای اکبری ( 2روز)

خانم خرقانی  /خانم عابدینی ( 2روز)

مدارس و بهداشت دهان و دندان

آموزش سالمت و مشارکت های مردمی

خانم دکتر مهدی زاده (1روز)

خانم دکتر مهدی زاده ( 1روز)

توسعه شبکه و آمار

بهداشت محیط و حرفه ای

آقای محمد عرفانیان جدی ( 1روز)

خانم دکتر توکلی (  1روز)

جمیله فیروزی
فاطمه کمالی
مرضیه حسین نیا
مریم سادات صداقت
فهیمه بسکابادی
هدی احمدزاده
محبوبه سروری
مهسا عابدی
سالمت خانواده

محدثه حسین ابادی

خانم خرقانی ( 2روز)

حورا سادات حسینی

مهسا انجیدنی
فایزه ابوتراب زاده

آموزش سالمت و مشارکت های مردمی

ساجده صالح شریفی

خانم دکتر مهدی زاده ( 1روز)

الهام مقربی

مرکز بهداشت
شماره دو مشهد

فاطمه پور حسینی
زینب ذوالفقاری

بهداشت محیط و حرفه ای

فاطمه حیدری اعظم

خانم دکتر توکلی ( 1روز)

کنترل بیماریها و ایمن سازی
آقای جعفری (  2روز)
مدارس و بهداشت دهان و دندان
خانم دکتر مهدی زاده ( 1روز)
توسعه شبکه و آمار
آقای محمد عرفانیان جدی ( 1روز)

موسوی
فایزه اعظمی
زینب یاوری
زهره نظری
عارفه باغیشنی

مبدا حرکت از دانشکده با سرویس اداری است.
*حضوردانشجویان راس ساعت  8درمحل حرکت سرویس های دانشکده الزامی است.

جدول شماره : 3برنامه کارآموزی روستایی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم  8بهداشت عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-98
مرکز بهداشت
گروه

روستایی (خانه

12 /11-13

 12/14-15و 12 /18

 12/22و 12/ 25-26

12 /19-21

بهداشت)
مهناز حسینی
ناهید پور عظیمی

آموزش سالمت و

حدیث خانزاده
زینب ایزانلو

فرخد(خانه

فاطمه مسلسل

بهداشت فرخد )1

زینب مشهدانی

شماره 3

فریبا جمعه پور

مدارس و دهان و دندان

مشارکتهای مردمی
خانم دکتر مهدیزاده

سالمت خانواده

کنترل بیماریها و ایمن سازی

(1روز)

خانم خرقانی ( 3روز)

آقای جعفری (3روز)

خانم دکتر مهدیزاده (1روز)
توسعه شبکه و آمار
آقای محمد عرفانیان جدی

بهداشت محیط و حرفهای

(1روز)

خانم دکتر توکلی ( 1روز)

مریم تورجی
محبوبه سروری
فاطمه ارشادی نیا
زهرا مظفری

آموزش سالمت و

مدارس و دهان و دندان

کنترل بیماریها و ایمن

مشارکتهای مردمی

خانم دکتر مهدیزاده ( 1

فرخد (درآبد امام )

سازی

خانم دکتر مهدیزاده

روز)

سالمت خانواده

شماره 3

آقای جعفری/آقای اکبری

(1روز)

توسعه شبکه و آمار

خانم خرقانی ( 3روز)

( 3روز)

بهداشت محیط و حرفهای

آقای محمد عرفانیان جدی

خانم دکتر توکلی ( 1روز)

(1روز)

جمیله فیروزی
اعظم موسوی
فایزه اعظمی
فاطمه حیدری
فهیمه بسکابادی
هدی احمدزاده
مهسا عابدی
مهسا انجیدنی

مدارس و دهان و دندان

فایزه ابوتراب زاده
ساجده صالح شریفی

الهام مقربی
فاطمه پور حسینی
زینب ذوالفقاری

عسکریه
(عسگریه)
شماره 1

محدثه حسین ابادی

آموزش سالمت و

خانم دکتر مهدیزاده

کنترل بیماریها و ایمن

(1روز)

سازی

سالمت خانواده

توسعه شبکه و آمار

آقای جعفری /آقای اکبری

خانم خرقانی ( 3روز)

آقای محمد عرفانیان

( 3روز)

مشارکتهای مردمی
خانم دکتر مهدیزاده (1روز)
بهداشت محیط و حرفهای
خانم دکتر توکلی ( 1روز)

جدی

حورا سادات حسینی

زینب یاوری

مدارس و دهان و دندان

فاطمه کمالی
مرضیه حسین نیا
مریم سادات صداقت
زهره نظری
عارفه باغیشنی
مرضیه خانی

عسکریه (ناظریه)

سالمت خانواده

شماره 1

خانم خرقانی ( 3روز)

خانم دکتر مهدیزاده

آموزش سالمت و

(1روز)

مشارکتهای مردمی

کنترل بیماریها و ایمن سازی

توسعه شبکه و آمار

خانم دکتر مهدیزاده (1روز)

آقای جعفری /آقای اکبری

آقای محمد عرفانیان

بهداشت محیط و حرفهای

( 3روز)

جدی( 1روز)

خانم دکتر توکلی ( 1روز)

فاطمه حریری

مبدا حرکت برای مراکز روستایی از دانشکده با سرویس اداری است.
*حضوردانشجویان قبل از ساعت  8در محل حرکت سرویس های دانشکده الزامی است.

جدول  :4برنامه کار در عرصه شهری دانشجویان
کارشناسی پیوسته ترم  8بهداشت عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-98
تاریخ  98/1/17لغایت 98 /3/23

شماره

نام و نام خانوادگی

نام مر کز بهداشتی درمانی شهری

.1

الهام مقربی

.2

فاطمه ارشادی نیا

.3

حوراسادات حسینی

.4

زینب ذوالفقاری

.5

زهرا مظفری

.6

جمیله فیروزی

.7

ناهید پورعظیمی

.8

مهناز سادات حسینی

.9

حدیثه خانزداه

. 10

ساجده صالح شریفی

رضاشهر

. 11

فاطمه پور حسینی

شماره 1

. 12

فاطمه کمالی

. 13

زینب یاوری

. 14

مرضیه حسین نیا

. 15

فائزه ابوتراب زاده

. 16

اعظم موسوی

. 17

فائزه اعظمی

. 18

مریم حیدری

. 19

مریم تورجی

. 20

مهسا انجیدنی

مطهری

. 21

فریبا جمعه پور

شماره 3

. 22

فاطمه حریری

. 23

فهمیه بسکابادی

. 24

محبوبه سروری

. 25

هدی احمدزاده

. 26

زهره نظری

. 27

عارفه باغیشنی

. 28

مریم صداقت

. 29

محدثه حسینآبادی

کوی امیر

. 30

مهسا عابدی

شماره 3

. 31

فاطمه مسلسل

. 32

زینب ایزانلو

وکیل آباد

. 33

مرضیه خانی

شماره 1

. 34

بتول صبری

. 35

معصومه محمدی

هاشمی نژاد

. 36

زینب مشهدانی

شماره 2

. 37

فاطمه رضایی بیرانوند

الغدیر
شماره 1
قاسم آباد/امام حسن (ع)
شماره 1
شاهد
شماره 1

الدن
شماره 1

عباس آباد (درمانگاه خاتم النبیاء)
شماره 3

آب و برق
شماره 1
وحدت
شماره 2

ملک آباد /شماره 5

جدول شماره : 5برنامه آزمون نهایی دانشجویان دوره کارآموزی
کارشناسی پیوسته ترم  8بهداشت عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی 1396-97
از تاریخ  98/3/25لغایت 98/3/28

نام و نام خانوادگی

نام مر کز بهداشتی درمانی روستایی(خانه بهداشت)

مریم صداقت
عارفه باغیشنی

ده غیبی

زینب ذوالفقاری

(عارفی)

فاطمه رضایی

شماره5

مریم تورجی
فائزه ابوتراب زاده
مهسا انجیدنی
ساجده صالح شریفی
فریبا جمعه پور

ده غیبی
(ده غیبی)
شماره5

فاطمه ارشادی نیا
الهام مقربی

التیمور (شترک)

مریم حیدری

شماره2

فاطمه کمالی
زهرا مظفری
جمیله فیروزی
مرضیه حسین نیا

التیمور (شیرحصار)
شماره2

فاطمه پورحسینی
مرضیه خانی
زهره نظری
فاطمه حریری

التیمور (برزش آباد)
شماره2

معصومه محمدی
فهمیه بسکابادی
محبوبه سروری

التیمور (امرغان)

هدی احمدزاده

شماره2

مهناز سادات حسینی
بتول صبری
حدیثه خانزداه
ناهید پورعظیمی

شاندیز (حصار سرخ)

اعظم موسوی
فاطمه مسلسل
زینب ایزانلو
زینب یاوری

شاندیز (ارچنگ)

زینب مشهدانی
محدثه حسینآبادی
فائزه اعظمی
مهسا عابدی
حوراسادات حسینی

شاندیز (سرآسیاب)

لیست دانشجویان نیازمند متمم کارآموزی بر حسب نوع خدمت
مربیان :آقای شجاعی ،خانم سپهری /خانم عابدینی (مرکز جامع خدمات سالمت کوی امیر /شماره ) 3
چهارشنبه ها از تاریخ  98/1/18لغایت 98/3/23

نام و نام خانوادگی دانشجویان واکسیناسیون تاریخ

تیرویید

تاریخ مامایی تاریخ

1/21

1/21

1/21

1/28

1/28

1/28

2/4

2/4

2/4

2/11

2/11

2/11

2/18

2/18

2/18

2/25

2/25

2/25

3/1

3/1

3/1

3/8

3/8

3/8

3/22

3/22

3/22

آدرس مراکز جامع سالمت:
ستاد مراکز بهداشتی درمانی:
ستاد مرکز بهداشت شماره دو :پنجراه پایین خیابان  ،بلوار وحدت  ،جنب پارک وحدت
ستاد مرکز بهداشت شماره سه :بلوار خیام ،بلوار ارشاد  ، 8خیابان پیام ،روبروی پیام 6
مراکز بهداشتی درمانی شهری:
مشهد یک:
آب و برق :بلوار وکیل آباد ،بلوار هفت تیر ،خیابان ویال

الغدیر :قاسم آباد ،بلوار ادیب ،بین ادیب  49و 51
امام حسن (ع)( قاسم آباد) :قاسم آباد ،بلوار حجاب ،حجاب  ،73نبش چهارراه اول
رضاشهر :رضاشهر ،خیابان خاقانی  ،خاقانی 10

شاهد :قاسم آباد ،بلوار شاهد ،بین شاهد  50و 52
الدن :اقبال  ،4نبش والیتی 18
وکیل آباد :بلوار وکیل آباد  ،بین وکیل آباد  66و  ،68جنب شهرک شهربانی
مشهد دو:
وحدت :بلوار امت ،میدان میرزا کوچک خان ،جنب نان مجلسی
هاشمی نژاد :بلوار طبرسی اول ،بعد از چهارراه گاز ،سمت راست
مشهد سه:
خواجه ربیع :خیابان خواجه ربیع ،یوسف زاده 27
سیلو:خیابان رسالت ،جنب سیلو گندم ،نبش رسالت 16
عباس آباد :خیابان مطهری ،1کوچه حجتی ،درمانگاه خاتم االنبیاء
کوی امیر :کوی امیر ،ولیعصر 16
مطهری :نبش مطهری  ،26روبروی دبستان

مراکز بهداشت روستایی (خانه بهداشت):
مشهد یک:
عسکریه( خانه بهداشت بازمرگان) :کیلومتر  20جاده مشهد -چناران ،بعد از نیروگاه توس ،سمت چپ
عسکریه ( خانه بهداشت ناظریه) :کیلومتر  15جاده مشهد -چناران ،سمت راست ،بعد از جاده قدیم ،کیلومتر 7

مشهد دو:
التیمور ( خانه بهداشت امرغان) :انتهای بلوار پنجتن ،کیلومتر  7جاده ابلق
التیمور ( خانه بهداشت برزش آباد) :انتهای بلوار پنجتن ،کیلومتر  9جاده ابلق
التیمور ( خانه بهداشت شترک) :انتهای بلوار پنجتن ،ابتدای جاده امرغان
التیمور ( خانه بهداشت شیرحصار) :انتهای بلوار پنجتن ،ابتدای جاده امرغان
مشهد سه:
خانه بهداشت درآبد امام :کیلومتر  12جاده کالت ،روستای درآبد امام
خانه بهداشت فرخد :1کیلومتر  12جاده کالت ،روستای فرخد1
مشهد پنج:
خانه بهداشت ده غیبی :ابتدای جاده قدیم نیشابور ،بعد از پلیس راه ،روستای ده غیبی
ده غیبی ( خانه بهداشت عارفی) :ابتدای جاده قدیم نیشابور ،بعد از پلیس راه ،کیلومتر  12بعد از ده غیبی
شاندیز:
خانه بهداشت ارچنگ :شاندیز ،روستای ارچنگ
خانه بهداشت حصارسرخ :شاندیز ،روستای حصارسرخ
خانه بهداشت سرآسیاب :شاندیز ،روستای سرآسیا

