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 9049-9041اول سال تحصیلی نیمسال  9318ورودی  7ته بهداشت عمومی ترم برنامه کارگاه و کارآموزی دانشجویان رش

 برنامه کارگاه دانشجویان:                    

 

 6-4 1-4 01-01 8-01   تاریخ

 06/10/0410شنبه

 

 کارگاه توجیهی

 مدرس) خانم دکتر زینب مکوندی(
 PHCکارگاه آشنایی با ساختار

 مدرس) خانم دکتر زینب مکوندی(

 بیمارهای واگیر

 مدرس) خانم عاطفه زاهدی(

 آموزش بهداشت و ارتباطات

 مدرس) خانم دکتر فاطمه دارابی(

 00/10/0410یکشنبه 

 

 سالمت باروری و مشاوره

 خانم فهیمه بهزادی(مدرس) 

 مراقبت کودک سالم

 مدرس) خانم دکتر فاطمه دارابی(

 آموزش عالئم حیاتی 

 مدرس) خانم دکتر زینب مکوندی(

 آموزش عالئم حیاتی

 مدرس) خانم دکتر زینب مکوندی(

 سالمت مادران 08/10/0410دو شنبه

 مدرس) خانم فاطمه مهرابی(

 بهداشت میانساالن

 دارابی( مدرس) خانم دکتر فاطمه

 ایمن سازی و زنجیره سرد

 مدرس) خانم دکتر زینب مکوندی(

 آموزش تزریقات واکسن

 مدرس) خانم دکتر زینب مکوندی(

 ایمن سازی و زنجیره سرد 01/10/0410سه شنبه 

 مدرس) خانم دکتر زینب مکوندی(

 آموزش تزریقات واکسن

 مدرس) خانم دکتر زینب مکوندی(

 آشنایی با سامانه سیب

 الهه عزتی(مدرس) خانم دکتر

 آشنایی با سامانه سیب

 الهه عزتی(مدرس) خانم دکتر

 (01-1) ساعتمراقبت کودک بیمار)مانا(  11/10/0410چهار شنبه 

 مدرس) خانم دکتر فاطمه دارابی(

 بهداشت روان

 ) سرکار خانم دکتر آزاده مهدوی(مدرس

 بهداشت مدارس 

 مدرس) خانم عاطفه زاهدی(

 سالمندانبهداشت 

 مدرس) خانم دکتر فاطمه دارابی(
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     9:34تا   7:07ساعت کارآموزی:                              :بهداشتخانه های پایگاههای بهداشتی و و شهری و روستاییجامع سالمت در مراکزجهت حضور گروه بندی دانشجویان 

 

 (4)مرکز جامع سالمت شماره4گروه (3)مرکز جامع سالمت شماره3گروه (1)مرکز جامع سالمت شماره1گروه (0)مرکز جامع سالمت شماره0گروه 

 عطیه پیروز -0

 مهسا حسینی -1

 عقاب زهرا خلیلی -3

 مرضیه حسنی -4

 غالمیحمیرا  -5

 مرضیه زارعی -6

 لیال کشتکار -0

 فاطمه مرادی -1

 مهدیس معمی وند -3

 زهرا رستمی -4

 نیوشا حسن پری -5

 ادیب میرزایی -6

 شهال مهدانیان -0

 آزاده مرادی -1

 کالیه رستمی -3

 شیوا خلیلی-4

 پریا پناهی  -5

 سمانه کمری -6

 زهرا ترکمان -0

 فاطمه سلیمانی -1

 نسرین رضایی -3

 زهرا خیری -4

 پور حدیث عبدی -5
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 4گروه 3گروه 1گروه 0گروه تاریخ
 

 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم 13/10/0410شنبه 

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 های ادغام یافته کودک سالم مراقبت

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 

 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم 14/10/0410یکشنبه

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 

 کودک سالم مراقبت های ادغام یافته 15/10/0410دوشنبه

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 

 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم 16/10/0410سه شنبه

   
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 یافته کودک سالممراقبت های ادغام 

 

 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم 10/10/0410چهارشنبه

   
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 

 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم 18/10/0410پنج شنبه

   

 کودک سالممراقبت های ادغام یافته 

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 گروه پنج نفره تقسیم شود در سه گروه دیگر

 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم 31/18/0410شنبه 

 

 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 یافته کودک سالممراقبت های ادغام 

 

 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم 0/18/0410یکشنبه

  

 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 
 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 

 برنامه وراهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(  1/18/0410دو شنبه 

 

 مادرانمرافبت ادغام یافته سالمت 

 
 مراقبت های بیماریهای واگیر

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 

 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 3/18/0410سه شنبه 

 

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 
 مراقبت های بیماریهای واگیر

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 

 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 4/18/0410چهارشنبه

 

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 
 مراقبت های بیماریهای واگیر

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 

 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 5/18/0410شنبه پنج

 )گروه یک و چهار ترکیب می شوند( 
 مادران مرافبت ادغام یافته سالمت

 
 مراقبت های بیماریهای واگیر

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران 0/18/0410شنبه

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 

 
 مراقبت های بیماریهای واگیر

 

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران 8/18/0410یکشنبه

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 

 
 مراقبت های بیماریهای واگیر
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  1/18/0410دوشنبه 

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 

 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 

 

 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 

 

 مراقبت های بیماریهای واگیر

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران 01/18/0410سه شنبه

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 

 
 بیماریهای واگیرمراقبت های 

 

 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(  18/0410/ 00چهارشنبه 

 
 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 
 مراقبت های بیماریهای واگیر

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 

 

 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(  01/18/0410پنج شنبه 

 
 یافته سالمت مادران مرافبت ادغام

 
 مراقبت های بیماریهای واگیر

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 )گروه یک و چهار ترکیب شوند(

 برنامه وراهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 04/18/0410شنبه

 )پایگاه سیدجمال(
 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 پایگاه قندی()

 واگیرمراقبت های بیماریهای 

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 

 برنامه وراهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 05/18/0410یک شنبه

 )پایگاه سیدجمال(
 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 پایگاه قندی()

 مراقبت های بیماریهای واگیر

 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران 06/18/0410دوشنبه 

 )پایگاه سیدجمال(
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 )پایگاه قندی(
 برنامه وراهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 
 مراقبت های بیماریهای واگیر

 

 بازدید از معاونت بهداشتی ) همه گروهها( 00/18/0410سه شنبه

 

 ادغام یافته سالمت مادرانمرافبت  08/18/0410چهارشنبه 

 )پایگاه سیدجمال(
 برنامه وراهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 )پایگاه قندی(
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 
 مراقبت های بیماریهای واگیر

 

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران 01/18/0410پنج شنبه 

 )پایگاه سیدجمال(
 سازی)زنجیره سرد(برنامه وراهنمای ایمن 

 )پایگاه قندی( 
 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 

 )گروه دو و سه ترکیب می شوند(
 مراقبت های بیماریهای واگیر

 

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران 10/18/0410شنبه

 

 برنامه وراهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 

 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 پایگاه سیدجمال()
 مراقبت های بیماریهای واگیر

 )پایگاه قندی(

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران 11/18/0410یک شنبه

 

 برنامه وراهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد(

 

 برنامه و راهنمای ایمن سازی)زنجیره سرد( 

 )پایگاه سیدجمال(
 مراقبت های بیماریهای واگیر

 )پایگاه قندی(

 مراقبت های بیماریهای واگیر 13/18/0410دوشنبه

 

 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن

 

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 )پایگاه سیدجمال(
 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 )پایگاه قندی(

 مراقبت های بیماریهای واگیر 14/18/0410سه شنبه

 

 

 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن

 

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 )پایگاه سیدجمال(
 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 )پایگاه قندی(
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 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن مراقبت های بیماریهای واگیر 15/18/0410چهارشنبه 

 

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 )پایگاه سیدجمال(
 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 )پایگاه قندی(
 مراقبت های بیماریهای واگیر 16/18/0410پنج شنبه 

 
 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن

 )گروه دو و چهار ترکیب شوند(

 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 )پایگاه سیدجمال(
 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 )پایگاه قندی(

 میانساالنمراقبتهای ادغام یافته  18/18/0410شنبه

 

 مراقبت های بیماریهای واگیر

 
 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 
 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 

 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن 11/18/0410یک شنبه

 

 مراقبت های بیماریهای واگیر

 
 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 
 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 

 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن 31/18/0410 دوشنبه

 

 مراقبت های بیماریهای واگیر

 
 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 
 مرافبت ادغام یافته سالمت مادران

 

 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن 0/11/0410سه شنبه

 

 مراقبت های بیماریهای واگیر

 
 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 
 ادغام یافته سالمت مادرانمرافبت 

 

 اسدآباد بازدید از آموزشگاه بهورزی و کارخانه ساالد سازی 1/11/0410چهارشنبه

 

 ------ ------ ------ ------ 3/11/0410پنج شنبه

 شروع کارآموزی در روستا

 (0) روستای چنارچیدمان خانه بهداشت  5/11/0410شنبه 

 

 (1)روستای چنارچیدمان خانه بهداشت 

 

 روستای وندرآباد( )چیدمان خانه بهداشت

 

 )روستای جنت آباد(چیدمان خانه بهداشت 

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا( 6/11/0410یکشنبه

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا(

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا(

 

 بهداشت محیط

 

 ادغام یافته کودک بیمار)مانا(مراقبتهای  0/11/0410دوشنبه

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا(

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا(

 

 بهداشت محیط

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا( 8/11/0410سه شنبه 

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا(

 

 بیمار)مانا(مراقبتهای ادغام یافته کودک 

 

 بهداشت محیط

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا( 1/11/0410چهارشنبه

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا(

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا(

 

 بهداشت محیط

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا( 01/11/0410پنج شنبه

 

 یافته کودک بیمار)مانا(مراقبتهای ادغام 

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا(

 

 گروه پنج نفره تقسیم شود در سه گروه دیگر
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 بهداشت مدارس 01/11/0410شنبه

 (0 بهداشتچنارخانه)روستای 

 بهداشت مدارس

 (1)روستای چنارخانه بهداشت

 وندرآباد( )روستایبهداشت محیط 
 

 (مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا

 بهداشت مدارس 03/11/0410یکشنبه  

 

 بهداشت مدارس

 

 بهداشت محیط  
 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک بیمار)مانا(

 

 بهداشت مدارس 04/11/0410دوشنبه

 

 بهداشت مدارس

 

 بهداشت محیط  
 

 کودک بیمار)مانا(مراقبتهای ادغام یافته 

 

 کارخانه شیر و لبنیات پگاه همدان بازدید از تصفیه خانه بهشتی و 05/11/0410سه شنبه 

 

 بهداشت مدارس   06/11/0410چهار شنبه

 

 بهداشت محیط  

 

 بهداشت مدارس

 

 بهداشت مدارس

 

 بهداشت مدارس   00/11/0410پنج شنبه 

 

 بهداشت محیط  

 

 بهداشت مدارس

 چهار ترکیب می شوند()گروه سه و 

 بهداشت مدارس

 

 آشنایی با زیج حیاتی و استخراج شاخصهای بهداشتی 01/11/0410شنبه 

 
 بهداشت محیط  

 

 بهداشت مدارس

 

 بهداشت مدارس

 

 بهداشت محیط   11/11/0410یک شنبه

 

 بهداشت مدارس

 

 بهداشت مدارس

 

 بهداشت مدارس

 

 بهداشت محیط   10/11/0410دو شنبه 

 

 بهداشت مدارس

 

 بهداشتی استخراج شاخصهاییاتی وآشنایی با زیج ح

 
 بهداشتی استخراج شاخصهاییاتی وآشنایی با زیج ح

 

 قائم اسدآباد بازدید از آزمایشگاه آب و دفع زباله بیمارستان 11/11/0410سه شنبه
 

 بهداشت محیط   13/11/0410چهارشنبه

 

 یبهداشت آشنایی با زیج حیاتی و استخراج شاخصهای

 
 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن

  

 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن

 

 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان 14/11/0410پنجشنبه 

 
 )چنار(مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 ) گروه یک و دو ترکیب شوند(

 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن

 

 میانساالنمراقبتهای ادغام یافته 
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 (مراکز بهداشتی درمانی شهری)

 

 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان  16/11/0410شنبه

 

 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 

 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن

 

 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن

 

 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان 10/11/0410یکشنبه

 

 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 

 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن

 

 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن

 

 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان 18/11/0410دو شنبه

 

 مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 

 میانساالنمراقبتهای ادغام یافته 

 

 مراقبتهای ادغام یافته میانساالن

 

 کار عملی  11/11/0410سه شنبه  

 

 کار عملی

 

 کار عملی

 

 کار عملی

 

 کار عملی 31/11/0410چهار شنبه

 

 کار عملی

 

 کار عملی

 

 کار عملی

  

 ------------- ------------ --------- --------- 0/01/0410پنجشنبه 

 (تحویل گزارش کار کارآموزی و برگزاری آزمون فاینال)  8/01/0410تا  3/01شنبه تا پنج شنبه 
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   قوانین و مقررات آموزشی

 

      

 رعایت کامل نظم و انضباط الزامی است. .0

 دانشکده الزامی است.رعایت آراستگی و سادکی ظاهر، حجاب اسالمی و وضعیت ظاهری مناسب ) لباس و کفش، آرایش صورت، مو و ناخن ( مطابق مقررات  .1

 گان الزامی است.، کارمندان و مراجعه کنندهمربیاحترام نزاکت وخوش برخوردی در ارتباط با  .3

 رعایت قوانین و مقررات آموزشی دانشکده الزامی است. .4

 حضور فعال و انجام صحیح و به موقع امور محوله الزامی است. .5

 اف در دوره کارآموزی حائز اهمیت می باشد.ابراز عالقه مندی، انتقادپذیر بودن و داشتن انعط .6

 توجه به ساعات شروع و اتمام کارآموزی با توجه به ساعات اعالم شده در برنامه می باشد. .0

 .مربوطه صورت گیرد مربیخروج از کارآموزی و غیبت درآن با هماهنگی  .8

  .می باشد 1431تا  7445کارآموزی کل روزهای هفته از ساعت  .1

  .یان در کارگاههای آموزشی کارآموزی در عرصه الزامی استشرکت کلیه دانشجو .01

 .استفاده از تلفن همراه در ساعات کارآموزی اکیداً ممنوع می باشد .00

 هرگونه جابجایی در افراد، مکان و زمان کارآموزی بدون هماهنگی با مدیر گروه غیرمجاز می باشد.  .01

 زمان کارآموزی الزامی است .  پوشیدن روپوش و به همراه داشتن اتیکت در 03      
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 : قوانین مربوط به غیبت

 .شود گذارنده دانشجو توسط مجدداً مربی تأیید با درس آن کل باید باشد درس یک به مربوط تحصیلی ترم هر در ها غیبت درصد 50 که صورتی در -1

 .شود می حذف مربوطه کارآموزی دوره بودن، موجه صورت باشد، حتی در کارآموزی دوره کل در دهم یک از بیش دانشجو غیبت که صورتی در -2

 .شد خواهد منظور صفر کارآموزی دوره کل نمره بودن، موجه غیر صورت در باشد دهم یک از بیش دانشجو غیبت که صورتی در -3

 منظور روز دو موجه غیر غیبت روز هر ازای به و جبرانی کارآموزی روز یک موجه غیبت روز هر ازای به باشد، دهم یک از کمتر) ترم هر (کارآموزی دوره کل در دانشجو غیبت که صورتی رد -4

 .شد خواهد

 ) .بود خواهد ترم پایان در ها جبرانی اعمال و غیبت همحاسب)        

 

 تکالیف دانشجویان :

 گزارش به صورت روزانه و توسط خود دانشجو تکمیل شود و به تایید مربی برسد.  .1

 ارائه کنفرانس روزانه از مطالب تعیین شده توسط مربی می باشند.همة دانشجویان موظف به  .2

 پرسش و پاسخ به صورت روزانه از مباحث تدریس شده توسط مربی انجام می شود. .3

 

 مربیان کارآموزی:

         خانم سارا قهرمانی ارشدسرکار                               زینب مکوندیسرکار خانم دکتر

 خانم هانیه صفریسرکار                               فاطمه دارابی سرکار خانم دکتر

 رحمت آبادی  مریم سرکار خانم                                   سرکار خانم عاطفه زاهدی 

                              )کارشناس گروه(مهری نوروزی خانم


