
 0911-0011برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی نیم سال اول 

 مراکز جامع سالمت

 00/7/11تا  1/7/11 تاریخ نام و نام خانوادگی ردیف

 مریم عباسی-0 0

 طاهره طالبی-2

        )عج(مرکز جامع سالمت امام مهدی

 مربی: خانم راستی

 ندا خلیلی -0 2

 فاطمه طهماسبی-2

 توحیدسالمت  جامع مرکز

 زادانیمربی: خانم 

 زهره هاشمی زاده-0 9

 زهرا هاشمی زاده-2

              )ع(سالمت موسی بن جعفر جامع مرکز

 عدالتیمربی: خانم 

 

 

 

 

 22/7/11 تا 22/7/11 تاریخ نام و نام خانوادگی ردیف

 فاطمه ابراهیم نژاد-0 0

 فاطمه شفیعیان-2

        )عج(مرکز جامع سالمت امام مهدی

 مربی: خانم راستی

 زهرا دانشور-0 2

 فاطمه حاجی زمانی -2

 سالمت توحید جامع مرکز

 زادانیمربی: خانم 

 حمیده طاهری -0 9

 زهرا ابراهیمی فرد-2

 زهره جلیل پور افشار-9

          )ع(سالمت موسی بن جعفر جامع مرکز

 عدالتی مربی: خانم

 00/2/11 تا 01/2/11 تاریخ نام و نام خانوادگی ردیف

 مریم جوانمردی-0 0

 فاطمه خواجوی-2

  )عج(مرکز جامع سالمت امام مهدی 

 مربی: خانم راستی

 زینب سلمانی کشکولی-0 2

 زهره رضایی-2

 سالمت توحید جامع مرکز

 زادانیمربی: خانم 

 علی استوار -0 9

 حدیث سلیمی-2

 )ع(سالمت موسی بن جعفر جامع مرکز

 عدالتی مربی: خانم



 0911-0011نیم سال اول  برنامه کارآموزی توجیهی، گزارش نویسی و پراتیک

 گروه بهداشت عمومی

ف
ردی

 

 عنوان کارآموزی و ساعت تاریخ نام و نام خانوادگی

 مریم عباسی -0 0

 طاهره طالبی -2

 ندا خلیلی -9

 فاطمه طهماسبی --0

 زهره هاشمی زاده-5

 زهرا هاشمی زاده-6 

 

6/7/11 
 

 
 

 
************** 

 
 

 2/7/11تا  7/7/11

 

تا  2توجیهی و گزارش نویسی ساعت برنامه 

1391 
 فعالیت های عملی 09تا  1305

 

 

**************** 
 

  09تا 2305: فعالیت های عملی

 

 

 فاطمه ابراهیم نژاد  -0 2

 فاطمه شفیعیان -2

 زهرا دانشور -9

 فاطمه حاجی زمانی-0

  حمیده طاهری-5

 زهرا ابراهیمی فرد-6

 ندا عباسی-7

 زهره جلیل پور افشار-2

 01/7/11 

 
 

 

************ 

 

 20/7/11تا 21/7/11 

 تا 2 ساعت نویسی گزارش و توجیهیبرنامه 

1391 
 عملی های فعالیت 09 تا 1305

 

****************** 

 

 09تا 2305: عملی های فعالیت

 

 مریم جوانمردی-0 9

 فاطمه خواجوی-2

 زینب سلمانی کشکولی-5

 زهره رضایی-6

 علی استوار-9

 حدیث سلیمی-0

 

 5/2/11 

 

 

 

************** 

 
 7/2/11 تا 6/2/11

 

 تا 2 ساعت نویسی گزارش و توجیهیبرنامه 

1391 
 عملی های فعالیت 09 تا 1305

 

******************** 

 

 09تا 2305: عملی های فعالیت

 تاریخ مکان و نام و نام خانوادگی ردیف
 مریم عباسی -0 0

 طاهره طالبی -2

 ندا خلیلی -9

 فاطمه طهماسبی --0

 زهره هاشمی زاده-5

 زهرا هاشمی زاده-6 

 
 

  01/7/11و  01/7/11

 )س(بیمارستان حضرت زینب

 مربی: خانم همتی

 فاطمه ابراهیم نژاد  -0 2

 فاطمه شفیعیان -2

 زهرا دانشور -9

 فاطمه حاجی زمانی-0

  حمیده طاهری-5

 زهرا ابراهیمی فر-6

 زهره جلیل پور افشار-7

 

  

 91/7/11و  91/7/11

 )س(بیمارستان حضرت زینب

مربی: خانم همتی
 

 مریم جوانمردی-0 9

 فاطمه خواجوی-2

 زینب سلمانی کشکولی-9

 زهره رضایی-0

 علی استوار-5

 حدیث سلیمی-6
 

 
 
 

 90/8/11و  91/8/11

 )س(بیمارستان حضرت زینب

مربی: خانم همتی
 



  0911-0011برنامه کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی نیم سال اول

 )س(ینبزمرکز درمانی حضرت 

 

 

 تاریخ مکان و نام و نام خانوادگی ردیف
 مریم عباسی -0 0

 طاهره طالبی -2

 ندا خلیلی -9

 فاطمه طهماسبی --0

 زهره هاشمی زاده-5

 زهرا هاشمی زاده-6 

 
 

  01/7/11و  01/7/11

 )س(بیمارستان حضرت زینب

 مربی: خانم همتی

 فاطمه ابراهیم نژاد  -0 2

 فاطمه شفیعیان -2

 زهرا دانشور -9

 فاطمه حاجی زمانی-0

  حمیده طاهری-5

 زهرا ابراهیمی فر-6

 زهره جلیل پور افشار-7

 

  

 91/7/11و  91/7/11

 )س(بیمارستان حضرت زینب

مربی: خانم همتی
 

 مریم جوانمردی-0 9

 فاطمه خواجوی-2

 زینب سلمانی کشکولی-9

 زهره رضایی-0

 علی استوار-5

 حدیث سلیمی-6
 

 
 
 

 90/8/11و  91/8/11

 )س(بیمارستان حضرت زینب

مربی: خانم همتی
 


