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

برنامه زما نبندی کارآموزی پزشکی اجتماعی دانشجویان پزشکی (استیودنت)شهریورماه  ۱۳۹۹ گروه اول

مباحث مدرس/ مدرسین
مسئول آموزش 

دوره
مکان/ساعت
۸/۱۵ الی ۱۴

واحد مربوط به کا 
رآموزی

روز /تاریخ

آشنایی با برنامه های جامع مدیریت 

ارتباطات و آموزش سالمت – شیوه های 

نوین آموزشی،:نیاز سنجی آموزشی–عوامل 

موثر بر سالمتی (عوامل

اجتماعی موثر بر سالمت )– اولویت بندی 

مشکالت سالمت – نقش ارتباط برون 

بخشی و جلب حمایت همه جانبه  – روش 

آموزش سالمت-خودمراقبتی و

اولویت بندی مشکالت سالمت – نقش 
ارتباط برون بخشی و جلب حمایت همه 

جانبه  – روش آموزش سالمت-
خودمراقبتی

سامانه سیب 
و

 نظام شبکه

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 واحدو

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

خانم دهقانیان
 

خانم قاسم نژاد

آقایان  فرهیخته
شهابی

خانم دهقانیان

آقای دکتر 
هادی مصلی

آقایان  فرهیخته
شهابی

آموزشگاه 
بهورزی

واحد آموزش 
وارتقاء سالمت

ستاد گسترش شبکه

بهداشت  محیط و
بهداشت حرفه ای

 دوشنبه
۹۹/۶/۱۰



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.....

 آشنایی بادستورالعمل های اجرای 
بیماریهای غیرواگیرو قابل پیگیری  دیابت 

وفشارخون 
و .....

آقای دکترشاپور شادمند
آقای 

دکترشاپور 
شادمند

آموزشگاه 
بهورزی

پیشگیری ومبارزه با 
بیماریها ی واگیر 

وغیر واگیر 

سه شنبه
۹۹/۶/۱۱

آشنایی با دستورالعمل اجرایی  بهداشت 
روان (  تایم اول)

و
آشنایی با معاونت بهداشتی(  تایم دوم)

آشنایی با دستورالعمل های اجرایی تغذیه 
ونحوه ارائه خدمت به گروه  های هدف

خانم الدن صحراییان(  تایم 
اول)

و
آقای دکتر ارجمند

(  تایم دوم)

خانم سمیرارحمانیان

خانم الدن 
صحراییان(  

تایم اول)
و

آقای دکتر 
ارجمند

(  تایم دوم)

خانم 
سمیرارحمانیان

آموزشگاه 
بهورزی

و

دفتر معاونت 

واحد بهداشت روان

و

معاون بهداشتی

و

واحد تغذیه

چهار شنبه
۹۹/۶/۱٢



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)

پنج شنبه

۹۹/۶/۱۳

آشنایی با دستورالعمل اجرایی بهداشت 

جوانان

و

آشنایی با دستورالعمل اجرایی بهداشت 
مدارس  ونوجوانان 

آشنایی با سیاست های  اجرائی  گروه 
ودستورالعمل  های سالمت مادران – 

کودکان – سالمندان و..

خانم قاسم نژاد

آقای دکتر 
هادی مصلی 

نژاد

آموزشگاه 
بهورزی

بهداشت جوانان 
و

نوجوانان 

ومدارس

بهداشت خانواده

شنبه

۹۹/۶/۱۵

برنامه زما نبندی کارآموزی پزشکی اجتماعی دانشجویان پزشکی (استیودنت)شهریورماه  ۱۳۹۹ گروه دوم



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 واحدو

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

آشنایی با دستورالعمل های اجرایی تغذیه 
ونحوه ارائه خدمت به گروه  های هدف

آشنایی با برنامه های جامع مدیریت 

ارتباطات و آموزش سالمت – شیوه های 

نوین آموزشی،:نیاز سنجی آموزشی–عوامل 

موثر بر سالمتی (عوامل

اجتماعی موثر بر سالمت )– اولویت بندی 

مشکالت سالمت – نقش ارتباط برون 

بخشی و جلب حمایت همه جانبه  – روش 

آموزش سالمت-خودمراقبتی و

اولویت بندی مشکالت سالمت – نقش 
ارتباط برون بخشی و جلب حمایت همه 

جانبه  – روش آموزش سالمت-
خودمراقبتی

آقایان  فرهیخته
شهابی

خانم سمیرارحمانیان

خانم دهقانیان

آقایان  فرهیخته
شهابی

خانم 
سمیرارحمانیان

خانم دهقانیان

دفتر معاونت

بهداشت  محیط
و

بهداشت حرفه ای

واحدتغذیه

واحدآموزش 
وارتقاءسالمت

یک شنبه
۹۹/۶/٢۳

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.....
آشنایی بادستورالعمل های اجرای بیماریهای 
غیرواگیرو قابل پیگیری  دیابت وفشارخون 

آقای دکترشاپور شادمند
آقای 

دکترشاپور 
شادمند

دفتر معاونت
پیشگیری ومبارزه با 
بیماریها ی واگیر 

وغیرواگیر 
 

دوشنبه
۹۹/۶/٢۴



و .....

آشنایی با دستورالعمل اجرایی  بهداشت 
روان

آشنایی با معاونت بهداشتی

و
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 الدن صحراییان 

آقای دکتر ارجمند

خانم قاسم نژاد

خانم الدن 
صحراییان

اقای دکتر 
ارجمند

آقای دکتر 
هادی مصلی 

نژاد

دفتر معاونت

دفتر معاونت

واحد بهداشت روان 

معاون بهداشتی

نظام شبکه
ستاد گسترش شبکه

سه شنبه
۹۹/۶/٢۵

آشنایی با دستورالعمل اجرایی بهداشت 
جوانان

آشنایی با دستورالعمل اجرایی بهداشت 
مدارس  ونوجوانان   و

سامانه سیب

خانم قاسم نژاد
آقای دکتر 

هادی مصلی 
نژاد

دفتر معاونت بهداشت جوانان 
و

نوجوانان 
ومدارس

و
سامانه سیب

چهارشنبه
۹۹/۶/٢۶



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)

 پنج شنبه
۹۹/۶/٢۷

آشنایی با سیاست های  اجرائی  گروه 
ودستورالعمل  های سالمت مادران – 

کودکان – سالمندان و..

خانم قاسم نژاد
آقای دکتر 

هادی مصلی 
نژاد

دفتر معاونت
مباحث بهداشت 

خانواده
شنبه

۹۹/۶/٢۹

امتحان کتبی ارزشیابی وتحویل گزارش کار 
به واحد آموزش  وارتقاء سالمت آزمون - سایت آموزش سالمت

یکشنبه
۹۹/۶/۳۰

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

واحد آموزش وارتقاء سالمت

لیست اسامی دانشجویان شهریور ۹۹ جهت حضور وغیاب گروه اول 

حاضر / غایب نظم وانظباط در طول 

دوره از  ۵ نمره

عالقه مندی به 

پاسخگویی درس 

درطول دوره از ۵ 

نمره

تاریخ   شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی ردیف

امیررضا بزم جو ۱

محمدعارف باقر 

زاده

۲

علیرضا اکرمی ۳

سینا حسانی ۴

هدی حق شناس ۵

سمانه قاسمی  ۶

علیرضا اکبری ۷



لیست اسامی دانشجویان شهریور ۹۹ جهت حضور وغیاب گروه دوم 

حاضر / غایب نظم وانظباط در طول 

دوره از  ۵ نمره

عالقه مندی به 

پاسخگویی درس 

درطول دوره از ۵ 

نمره

تاریخ   شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی ردیف

سیاوش ذهبی ۱

علیرضا دهقان ۲

پوریا آریا پور ۳

آرین استخری ۴

رضا شفیعی ۵

پارسا زارع ۶

علیرضا رضایی ۷


