برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی در فیلد مراکز جامع سالمت روستایی ،مرکز مبارزه با بیماری های
ریوی،بیمارستان شهید دستغیب

نیم سال دوم تحصیلی 89-89
نام و نام خانوادگی

 89/55/51تا 89/51/5

 89/51/4تا 89/51/51

گروه
ظفرآباد

5

1

)1فاطمه مرتضوی
)2ریحانه بهرامی
)3فهیمه فریدون نژاد
)4فاطمه پوزش

مربی :خانم راستی
 79/11/11تا 79/12/1

 )1الهه منصوری یکتا

کوشک بیدک

 )2زینب روانفر
 )3حلیمه ایزدی

 )2صدیقه مرادی
 )3مهشاد اخالقی
 )4عاطفه حاجی پور

3

)1افسانه احمدیان

 )1مریم فیروز
 )2صدیقه یزدانی فر
 )3شهال حیدری
 )4آرزو برزگر
 )1فرزانه کسرایی

 2روز بیمارستان دستغیب
( 79/12/9تا )79/12/8
مربی :خانم تاری وردی
 1روز پروپوزال
 79/12/11تا 79/12/11

مربی :خانم زادانی فرد
 79/11/11تا 79/12/1

 1روز پروپوزال
 79/12/4تا 79/12/8
 3روز مرکز بیماری های ریوی
( 79/12/11تا )79/12/13
 2روز بیمارستان دستغیب
( 79/12/14تا )79/12/11
مربی :خانم تاری وردی

 )4نرگس ناروند

 )1فائزه ریاض منتظر

 3روز مرکز بیماری های ریوی
( 79/12/4تا )79/12/6

 3روز مرکز بیماری های ریوی
(  79/11/11تا )79/11/19
 2روز بیمارستان دستغیب
( 79/11/23تا )79/11/24
مربی :خانم تاری وردی

ظفرآباد
مربی :خانم راستی
( 79/12/4تا )79/12/11

 1روز پروپوزال
(  79/11/29تا )79/12/1
 1روز پروپوزال
( 79/11/11تا)79/11/24

 3روز مرکز بیماری های ریوی
( 79/11/29تا)79/11/27
 2روز بیمارستان دستغیب
( 79/11/33تا )79/12/1
مربی :خانم تاری وردی

کوشک بیدک
مربی :خانم زادانی فرد
( 79/12/4تا )79/12/11

برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی در فیلد مراکز جامع سالمت شهری
ومشاوره قبل از ازدواج ،اعتبار بخشی و . . .

نیم سال دوم تحصیلی 89-89
گروه نام و نام خانوادگی

 89/5/19تا 89/1/55

مالحظات

 89/1/54تا 89/1/18

مالحظات

 )1فائزه ریاض منتظر
78/2/2
سامانه سیب

 )2صدیقه مرادی

1

 )3مهشاد اخالقی
 )4عاطفه حاجی پور

مربی :خانم زادانی فرد

مربی :خانم راستی
78/2/3
مرکز مائده

 )5آرزو برزگر
 )6فرزانه کسرایی

78/2/22
مشاوره قبل از
ازدواج
78/2/21
اعتبار بخشی

)1فاطمه مرتضوی
78/2/4
سامانه سیب

)2ریحانه بهرامی

2

)3فهیمه فریدون نژاد
)4فاطمه پوزش

مربی :خانم تاری وردی

مربی :خانم زادانی فرد
78/2/9
مرکز مائده

 )5مریم فیروز

78/2/23
اعتبار بخشی

 )6صدیقه یزدانی فر
78/2/8
سامانه سیب

 )1الهه منصوری یکتا

3

 )2زینب روانفر
 )3حلیمه ایزدی
 )4نرگس ناروند
 )5شهال حیدری
)6افسانه احمدیان

مربی :خانم تاری وردی

78/2/7
مرکز مائده

78/2/24
مشاوره قبل از
ازدواج

78/2/19
مشاوره قبل از
ازدواج
مربی :خانم راستی
78/2/18
اعتباربخشی

برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی در فیلد بازدیدها
نیم سال دوم تحصیلی 89-89

نام و نام خانوادگی

تاریخ بازدیدها

 )1فائزه ریاض منتظر
 )2صدیقه مرادی
 )3مهشاد اخالقی
 )4عاطفه حاجی پور
 )5آرزو برزگر
 )6فرزانه کسرایی
)7فاطمه مرتضوی
)8ریحانه بهرامی
)9فهیمه فریدون نژاد
)11فاطمه پوزش
 )11مریم فیروز
 )12صدیقه یزدانی فر
 )13الهه منصوری یکتا
 )14زینب روانفر
 )15حلیمه ایزدی
 )16نرگس ناروند
 )17شهال حیدری
)18افسانه احمدیان

 89/51/59تا 89/51/11

برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی (دوره مراقب سالمت)
نیم سال دوم تحصیلی 89-89
نام و نام خانوادگی

تاریخ اجرای دوره

 )1فائزه ریاض منتظر
 )2صدیقه مرادی
 )3مهشاد اخالقی
 )4عاطفه حاجی پور
 )5آرزو برزگر
 )6فرزانه کسرایی
)7فاطمه مرتضوی
)8ریحانه بهرامی
)9فهیمه فریدون نژاد
)11فاطمه پوزش
 )11مریم فیروز
 )12صدیقه یزدانی فر
 )13الهه منصوری یکتا
 )14زینب روانفر
 )15حلیمه ایزدی
 )16نرگس ناروند
 )17شهال حیدری
)18افسانه احمدیان

 89/5/59تا 89/5/12

برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی( دوره تزریقات)
نیم سال دوم تحصیلی 89-89
نام و نام خانوادگی

تاریخ اجرای دوره

 )1فائزه ریاض منتظر
 )2صدیقه مرادی
 )3مهشاد اخالقی
 )4عاطفه حاجی پور
 )5آرزو برزگر
 )6فرزانه کسرایی
)7فاطمه مرتضوی
)8ریحانه بهرامی
)9فهیمه فریدون نژاد
)11فاطمه پوزش
 )11مریم فیروز
 )12صدیقه یزدانی فر
 )13الهه منصوری یکتا
 )14زینب روانفر
 )15حلیمه ایزدی
 )16نرگس ناروند
 )17شهال حیدری
)18افسانه احمدیان

 89/1/33تا 89/3/13

