
1398ماه و اسفند بهمن وزشی کارآموزان پزشکی اجتماعی دربرنامه آم

19/11/98شنبه 
239شمارهسکال

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

20/11/98یکشنبه 
239کال س شماره  

8/30 - 10
10 – 10/30

10/30 - 12

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

استراحت
وضعیت بهداشت و درمان کشور

دکتر شفیعی
-

دکتر شفیعی

21/11/98دوشنبه 
239کال س شماره  

8/30 - 10
10 – 10/30
10/30 - 12

سالمت نو جوانان
دکتر پارساسالمت روان–و جوانان 

26/11/98شنبه
8/30 - 10

10 – 10/30
10/30 - 12

سالمت باروري ، برنامه کشوري مادر سالم وارتقاي سالمت مادر
استراحت

مراقبتهاي اولیه بهداشتی  مادر و کودك
ضمنا نماینده کالس جهت هماهنگی به گروه طب کار واقع در طبقه اول 

دنشکده مراجعه نمایند

یدکتر طایف
-

دکتر طایفی

27/11/98بکشنبه 
239کال س شماره 

8/30 – دکتر اشعريخود مراقبتی و آموزش بهداشت–سالمت میانساالن 12

28/11/988/30دوشنبه  - 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 شیخ االسالم
-

دکتر شیخ االسالم

29/11/98سه شنبه 
8/30 - 10

10 – 10/30
10/30 - 12

واکسیناسیون وزنجیره سرما
استراحت

کیفیت و ایمنی درخدمات سالمت

دکتر رام پیشه
-

دکتر رام پیشه

30/11/988/30جهارشنبه  - 10
10 – 10/30
10/30 - دکتر پارسابرنامه کشوري مانا–سالمت سالمندان 12

3/12/988/30شنبه  - 10
10 – 10/30
10/30 - 12

برنامه کشوري کودك سالم و پایش رشد کودکان
استراحت

برنامه کشوري بهبود وضع تغذیه

دکتر شیخ االسالم
-

دکتر شیخ االسالم

4/12/988/15یکشنبه  – دکتر باباییروش تحقیق در سالمت12/30

5/12/988/30دوشنبه  – دکتر باباییروش تحقیق در سالمت12

6/12/988/30سه شنبه  – دستیاران-خانم البرزي ––دکتر شفیعی )بهداشت محیط –آشنایی با سامانه سیب (فیلد 12

انم البرزيخامتحان پایان دوره 7/12/989چهارشنبه 

دانشکدهشروع طب کار10/12/988شنبه 


