
 دانشکده بهداشت شهری یبهداشت واحدهایبرنامه کارآموزی مراکز و 

 مناسب مراکزو سرویس دهیاین  آمادگیاطالع و از نظر 96مهرماه 
 پایگاه امام رضا و بازدید روستا بهداشت عمومی  8شنبه ، یکشنبه ترم  شهر آبادیآقای دکتر  -

پایگاه  بهداشت خانواده در  مرکز بهداشتیکاردانی   4و سه شنبه ها ترم  پرستاری 7دوشنبه ترم  -

 امام رضا 

پرستاری مرکز  5پرستاری مرکز دکتر غنی، دوشنبه  ترم  7و یکشنبه ترم شنبه  جوینیآقای دکتر  -

 بیماریها مرکز کوشک 4ترم چهار شنبه ها  کوشک ،

 4وپنج شننبه هنا تنرم  پرستاری  7ترم  شنبه هاچهاربیماریها ،  4آقای دکتر مسکنی سه شنبه ترم  -

 مرکز الداغی کاردانی  بهداشت خانواده 

و دوشنبه ها سه مرکز بهداشت  کاردانی بهداشت خانواده 4آقای فتاحی  شنبه و یکشنبه ها   ترم  -

 مرکز بهداشت خانواده بیماریها 4شنبه ها ترم 

دو شننبه  اریها  کوشک،بیم 4و یکشنبه ها  ترم  خانواده کاردانی  بهداشت 4ترم خانم باغانی شنبه  -

وچهارشننبه تنرم بهداشت عمومی کوشک 8ها ترم سه شنبه  کاردانی  بهداشت خانواده 4ها ترم 

 مرکز کوشک مامایی3

و سنه شننبه هنا و بهداشنت عمنومی  8خانم فرحزاد روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه ها  تنرم  -

 مرکز دکتر غنیچهارشنبه ها کاردانی بهداشت خانواده 

بیماریهنا مرکنز  4بهداشت عمومی و دوشننبه هنا تنرم  8خسرو آبادی شنبه و یکشنبه ترم آقای  -

 الداغی

کاردانی بهداشت خانواده  مرکز 4و یکشنبه ها   ترم کوشک،  مرکزبیماریها  4ترم شنبه خانم براتی  -

 8و چهارشننبه هنا تنرم  ها مرکز النداغی سه شنبه توحیدشهر پرستاری 5الداغی دوشنبه ها ترم 

 توحید شهربهداشت عمومی 

بهداشت و پنجشنبه ها در تاریخ های مرکز بهداشت عمومی  8شنبه ها ترم  چهار آقای یعقوبی فر -

 مامایی 3بازدید ششتمد با ترم   11/8و 7/ 20و 6/ 30

 بهداشت عمومی  8ترم  شهرک توحیدها  آقای دکتر شجاعی شنبه و یکشنبه -

کاردانی بهداشت خانواده  4بیماریها دو شنبه ها   ترم  4و یکشنبه ها  ترم آقای دکتر قربانی شنبه   -          

 بازدید از روستا

 8تنرم  سنه شننبه و چهارشننبه و مرکز همت آبنادپرستاری  5آقای دکتر مهری دوشنبه ها ترم   -

 شهرک توحید بهداشت عمومی

شنبه ها و چهارشنبه ها تنرم پرستاری و سه  5دوشنبه ها مرکز بهداشت ترم خانم دکتر خسروراد   -

 بهداشت عمومی مرکز بهداشت واحد بهداشت و روان 8



و   محنی  و 4سبحانی یکشنبه ها آزمایشگاه شیمی و بازدید از روستا طبق برنامه با ترم  آقای مهندس

 محی  7آزمایشگاه شیمی با ترم سه شنبه ها  بهداشت عمومی روستا و بازدید و 8دوشنبه ها با ترم 

دانشنگاه آزاد  3و مرکز شماره  2و1شنبه ها به ترتیب آزمایشگاه حرفه ای چهار شریفی مهندس خانم

بهداشت محی  و سه شنبه ها ب ترتینب آزمایشنگاه بهداشنت حرفنه ای و  7و سپس بازدید با ترم 

 کاردانی بهداشت حرفه ای 4سپس بازدید از صنایع ترم 

پرستاری و دوشننبه هنا کنینینک  7سه شنبه ها آزمایشگاه و سپس بازدید ترم  ابارشیمهندس خانم 

  بهداشت عمومی7ترم  بابازدیدمعاینات شغنی پایگاه بنیاد شهید و سپس 

مرکنز شنماره  2و1چهارشنبه ها به ترتیب هر گروه آزمایشگاه بهداشت حرفنه ای آقای دکتر فالحی 

 اریهابیم 4دانشگاه آزاد و سپس بازدید با ترم 3

 دکتر رحمانی ثانی چهارشنبه ها کارگاه موتور تنمبه ها گروه بهداشت محی 

محی  آزمایشگاه میکروبینویی و دوشننبه هنا بیمارسنتان طبنق  7ترم شنبه ها خانم مهندس رضایی 

آزمایشنگاه میکروبیولنویی اتناریخ  16/8تا تناریخ  1/7پرستاری و سه شنبه ها از تاریخ  5برنامه ترم 

پایگاه شهید فهمیده تنرم  21/9و 14/9و  7/9مرکز شهرک توحید و در تاریخ های  29/8و 23/8و  16/8

 کاردانی محی  4

سه شننبه هنا  محی   و 7زمایشگاه با ترم آید و یکشنبه ها دمحی  باز 4ترم  شنبه با آقای دکتر ساقی

 و چهارشنبه ها با بهداشت خانواده مقاله نویسی معاونت آموزشی گروه بهداشت محی 

و دوشننبه  معاونت آموزشی گروه بهداشت محی  سایت آشنایی با نرم افزاررستگار یکشنبه ها  آقای

؛ جنسه توجیهی در معاونت آموزشی و دوشنبه های بعدی بازدیند از تونویه خاننه  3/7/96در تاریخ 

 محی  7با ترم  ایستگاه پمپای؛و مخزن آب و ....

 4با ترم  از اماکنشنبه ها بازدید چهارمحی  و  7با ترم  داخل شهرشنبه ها بازدید دوخمیرچی  مهندس

 محی  

 7محی  و دوشنبه هنا بازدیند داخنل شنهر تنرم  4مهندس کریمی شنبه ها بازدید داخل شهر با ترم 

 محی  

آزمایشنگاه و بقینه  25/9تنا  4/9و گنروه دوم از تناریخ  29/7لغایت  1/7دکتر عابد شنبه ها از تاریخ 

 محی  ساختمان شماره 7دید با ترم باز

   آشنایی با سیستم بهداشت حرفه ای4ترم آقای مهندس عمادی نژاد دوشنبه ها مرکز بهداشت 


