
1397همافروردین و اردیبهشتدر )گروه الف ( وزشی کارآموزان پزشکی اجتماعیبرنامه آم

14/1/97سه شنبه 
دانشکده239شمارهسکال

8/30 -8/45
8/45 – 9
9 – 9/15

9/15 – 10/30
10/30 – 10/45
10/45 – 12/30

مجید... تالوت آیات کالم ا
افتتاحیه کارگاه

چگونگی اجراي برنامه و نحوه ارزشیابی معرفی اهداف آموزشی ، 
کارآموزان اجتماعی

برنامه مراقبتهاي اولیه بهدا شتی در کشور، اهداف و اجزاي
PHC

استراحت
وضعیت بهداشت و درمان کشور

-
مدیر گروه–دکترنجومی

خانم البرزي
دکتر شفیعی
دکتر شفیعی

15/1/97چهارشنبه 
دانشکده239کال س شماره  

8/30 – 10
10- 10/ 15

10/15 – 11/15
11/15 – 12/30

آشنائی با زیج حیاتی و شاخص هاي بهداشتی
استراحت

آشنائی با پرونده خانوار
معرفی نظام شبکه هاي بهداشتی در مانی کشور

دکتر شفیعی
-

دکتر شفیعی
دکتر شفیعی

کالس شماره 18/1/97شنبه 
دانشکده239

8/30 - 10
10 – 10/30
10/30 - 12

برنامه کشوري کودك سالم و پایش رشد کودکان
استراحت

برنامه کشوري بهبود وضع تغذیه

خانم نجم آبادي
-

خانم نجم آبادي

19/1/97یکشنبه 
دانشکده239کال س شماره 

8/30 - 10
10 – 10/30
10/30 - 12

کیفیت و ایمنی درخدمات سالمت
استراحت

واکسیناسیون وزنجیره سرما 

رمضانی دکتر-
-

دکتر رام پیشه

8/15فیلد20/1/97دوشنبه  – 12/30
مشارکت عملی در ارائه مراقبت هاي سالمت باوري و برنامه کشوري 

مادر سالم
خانم -خانم نجم آبادي –دکتر شفیعی

البرزي

8/15فیلد21/1/97سه شنبه  – خانم -خانم نجم آبادي –دکتر شفیعیمشارکت عملی در بهداشت محیط 12/30
البرزي

8/15فیلد 22/1/97چهار شنبه  – خانم -خانم نجم آبادي –دکتر شفیعیمقایسه و محاسبه  شاخصهاي بهداشتی از  ذیج حیاتی12/30
البرزي

8/15فیلد26/1/97یکشنبه  – 12/30
مشارکت عملی در ارائه مراقبتهاي بهداشت کودکان  و برنامه کشوري 

لماسکودك
خانم -خانم نجم آبادي –دکتر شفیعی

البرزي

8/30دانشکده27/1/97دوشنبه  – پزشکی مبتنی بر شواهد  و منابع12
دکتر طهرانیدکتر طهرانی

8/30دانشکده28/1/97سه شنبه  – 12
مراقبتهاي اولیه بهداشتی  مادر و کودك،

استراحت
اي سالمت مادرسالمت باروري ، برنامه کشوري مادر سالم وارتق

دکترطایفی
=

دکترطایفی

دانشکده29/1/97چهارشنبه 
8/30 - 10

10 – 10/30
10/30 - 12

آقاي شجاعیروش تحقیق در علوم بهداشتی

دانشکده1/2/97شنبه 
8/30 - 10

10 – 10/30
10/30 - 12

آقاي شجاعیادامه روش تحقیق در علوم بهداشتی

8/30دانشکده2/2/97یکشنبه  - 12

.......)فشار خون –دیابت ( مبانی طب پیشگیري در برنامه کشوري 
استراحت

کیفیت شیوه زندگی در ارتقاي سالمتی و ارزیابی مخاطرات سالمتی

دکتر بخشی زاده 
-

دکتر بخشی زاده 

4/2/97لغایت 3/2/97دوشنبه 
رگروه طب کا–طبقه اول –دانشکده طب کار 8دانشکده

خانم –خانم نجم آبادي –دکتر شفیعیپایان دوره امتحان . گزارش پایان دوره 5/2/978جهار شنبه 
البرزي



1397ما ه فروردین و اردیبهشت در ) گروه ب (برنامه آموزشی کارآموزان پزشکی اجتماعی 

لغایت 14/1/97سه شنبه 
گروه –طبقه اول –دانشکده طب کار8دانشکده15/1/97

طب کار

18/1/97شنبه 
کال س شمار

دانشکده0239

8/30 -8/45
8/45 – 9
9 – 9/15

9/15 – 10/30
10/30 – 10/45
10/45 – 12/30

مجید... تالوت آیات کالم ا
افتتاحیه کارگاه

معرفی اهداف آموزشی ، چگونگی اجراي برنامه و نحوه ارزشیابی کارآموزان 
اجتماعی

برنامه مراقبتهاي اولیه بهدا شتی در کشور، اهداف و اجزاي
PHC

استراحت
وضعیت بهداشت و درمان کشور

-
مدیر گروه–دکترنجومی

م البرزيخان
دکتر شفیعی
دکتر شفیعی

19/1/97شنبه  یک
239کال س شماره 

دانشکده

8/30 – 10
10- 10/ 15

10/15 – 11/15
11/15 – 12/30

آشنائی با زیج حیاتی و شاخص هاي بهداشتی
استراحت

آشنائی با پرونده خانوار
معرفی نظام شبکه هاي بهداشتی در مانی کشور

دکتر شفیعی
-

دکتر شفیعی
دکتر شفیعی

20/1/97دوشنبه
239کال س شماره 

دانشکده

8/30 - 10
10 – 10/30
10/30 - 12

.......)فشار خون –دیابت ( مبانی طب پیشگیري در برنامه کشوري 
استراحت

کیفیت شیوه زندگی در ارتقاي سالمتی و ارزیابی مخاطرات سالمتی

دکتر بخشی زاده 
-

دکتر بخشی زاده 

21/1/97سه شنبه
2398/30کال س شماره  – دکتر طهرانیو منابعپزشکی مبتنی بر شواهد12

22/1/97چهارشنبه  
دانشکده

8/30 - 10
10 – 10/30
10/30 - 12

برنامه کشوري کودك سالم و پایش رشد کودکان
استراحت

برنامه کشوري بهبود وضع تغذیه

خانم نجم آبادي
-

خانم نجم آبادي

26/1/978/15یکشنبه  – 12/30
مراقبتهاي اولیه بهداشتی  مادر و کودك،

استراحت
سالمت باروري ، برنامه کشوري مادر سالم وارتقاي سالمت مادر

دکتر طایفی
-

دکتر طایفی

8/15فیلد27/1/97دوشنبه  – خانم نجم –دکتر شفیعی مقایسه و محاسبه  شاخصهاي بهداشتی از  ذیج حیاتی12/30
خانم البرزي–آبادي

28/1/97سه شنبه 
8/15دانشکده – خانم نجم –دکتر شفیعی سالمودكکمشارکت عملی در ارائه مراقبتهاي بهداشت کودکان  و برنامه کشوري 12/30

خانم البرزي–آبادي 

8/30دانشکده1/2/97شنبه  – خانم نجم –دکتر شفیعی باوري و برنامه کشوري مادر سالممشارکت عملی در ارائه مراقبت هاي سالمت 12
خانم البرزي–آبادي 

2/2/97یکشنبه 
8/30 - 10

10 – 10/30
10/30 - 12

مشارکت عملی در بهداشت محیط
خانم نجم –دکتر شفیعی د

خانم البرزي–آبادي 

3/2/97دوشنبه
دانشکده

8/30 - 10
10 – 10/30
10/30 - 12

ایمنی درخدمات سالمتکیفیت و 
استراحت

واکسیناسیون وزنجیره سرما

دکتر رمضانی 
-

دکتر رام پیشه

4/2/97سه شنبه 
8/30دانشکده – دکتر طهرانیروش تحقیق در علوم بهداشتی12

5/2/97چهارشنبه  
دانشکده

خانم نجم –دکتر شفیعی امتحان پایان دوره-گزارش پایان دوره 8
خانم البرزي–آبادي 


