
معاونت بهدا شتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
واحد آموزش وارتقا ء سالمت

برنامه زما نبندی کارآموزی پزشکی اجتماعی دانشجویان پزشکی( استیودنت جبرانی ) مرداد ۹۹ 

مباحث مدرس/ مدرسین
مسئول آموزش 

دوره
مکان/ساعت
۸/۱۵ الی ۱۴

واحد مربوط به کا 
رآموزی

روز /تاریخ

آشنایی با دستورالعمل های بهداشت هوا- مسکن – آب 
و فاضالب و آشنایی با دستورالعمل اجرایی بهداشت 

محیط
کار و... و آشنایی با آخرین دستورالعمل های اجرایی 

واحد
و

آشنایی با کلیات بهداشت حرفه ای، طب کار ، عوامل 
زیان آور محیط کار

آقای فرهیخته آقای  فرهیخته

سالن ایرانمنش

معاونت بهداشتی بهداشت  محیط
و

بهداشت حرفه ای

دوشنبه
۹۹/۵/٢۰

آشنایی با سیاست های اجرایی گروه بیماریها ی واگیر
آشنایی با جدول واکسیناسیون کودکان ومادران و...

آشنایی با آخرین
دستورالعمل های اجرای بیماریهای واگیر قابل پیگیری – 

سل و  ماالریا و.....
 

آقای دکترشاپور 
شادمند

آقای 
دکترشاپور 

شادمند

سالن ایرانمنش

معاونت بهداشتی
پیشگیری ومبارزه 

با بیماریها ی واگیر 
 

سه شنبه
۹۹/۵/٢۱

 آشنایی بادستورالعمل های اجرای بیماریهای غیرواگیرو 
قابل پیگیری  دیابت وفشارخون 

و .....

آقای دکترشاپور 
شادمند

آقای 
دکترشاپور 

شادمند

سالن ایرانمنش

معاونت بهداشتی پیشگیری ومبارزه 
با بیماریها ی غیر 

واگیر
چهار شنبه
۹۹/۵/٢٢

آشنایی با روند فعالیت  های پایگاه  بهداشتی
آشنایی با نحوه مراقبت مادران، تکمیل حداقل ٢پرونده 

مراقبتی

خانم دکتر لقمانی 
و(مراقبین سالمت 

مرکز)
-

 مرکز  بهداشتی 
درمانی امام محمد 

باقر (ع)

مرکز  بهداشتی 
درمانی امام محمد 

باقر (ع)

پنجشنبه
۹۹/۵/٢۳

آشنایی با دستورالعمل اجرایی بهداشت  دهان ودندان
اقای دکتر عباسی

اقای دکتر 
عباسی

سالن ایرانمنش 
معاونت واحد دهان ودندان شنبه

۹۹/۵/٢۵



آشنایی با دستورالعمل اجرایی مدیریت خطر وبالیا آقای نصر
آقای نصر

سالن ایرانمنش 
معاونت 

گروه مدیریت 
وکاهش خطر بالیا  

یکشنبه
۹۹/۵/٢۶

آشنایی با نظام شبکه – وظایف مراکز بهداشتی درمانی
شهر وروستا – پایگاهها وخانه های بهداشت  - آشنایی 
با پرونده خانوار روستایی و پزشک خانواده روستایی 

زیج حیاتی
خانم قاسم نژاد

آقای دکتر 
هادی مصلی 

نژاد

سالن ایرانمنش

معاونت بهداشتی نظام شبکه دوشنبه
۹۹/۵/٢۷

آشنایی با روند فعالیت  های پایگاه  بهداشتی
آشنایی با نحوه مراقبت مادران، تکمیل حداقل ٢پرونده 

مراقبتی

خانم دکتر لقمانی 
و(مراقبین سالمت 

مرکز)
-

 مرکز  بهداشتی 
درمانی امام محمد 

باقر (ع)

مرکز  بهداشتی 
درمانی امام محمد 

باقر (ع)

۹۹/۵/٢۸
سه شنبه

امتحان کتبی  وارسال سواالت به معاونت آموزشی 
وارزشیابی وتحویل گزارش کار به واحد آموزش  

وارتقاء سالمت
آزمون - سایت آموزش سالمت

۹۹/۵/٢۹
چهارشنبه

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

واحد آموزش وارتقاء سالمت


