
برنامه كارورزی پزشکی اجتماعی دانشجویان پزشکی – شهریور ماه ۹۹

استاد مربوطه محل آموزش موضوع درس ساعت تاریخ ایام هفته ردیف

دکتر رحمانیان آموزش مجازی طرح دوره، ارزیابی جامعه و اولویت بندی مشکالت بهداشتی و کار گروهی ۹۹/۶/۱ شنبه ۱

آقای رحمانیان آموزش مجازی 
روش های مختلف آموزش سالمت در سطح فرد، جمعیت و جامعه (۱۵)، اصول مشاوره و برقراری یک ارتباط موثر 

(۱۶)
/۶/۲ یک شنبه ۲

آقای رحمانیان آموزش مجازی  (۱۷) cost benefit و cost effectiveness عدالت در سالمت، مفاهیم /۶/۳ دوشنبه ۳

آقای رحمانیان آموزش مجازی نظام مراقبت و تعاریف موارد مشکوک، محتمل و قطعی بیماریهای واگیر شایع  /۶/۴ سه شنبه ۴

آقای رحمانیان آموزش مجازی SDH (عوامل اجتماعی موثر بر سالمت) (۳)  /۶/۵ چهارشنبه ۵

تعطیل رسمی- تاسوعا /۶/۸ شنبه

تعطیل رسمی- عاشورا /۶/۹ یک شنبه

دکتر رحمانیان آموزش مجازی اپیدمی و طغیان ها و نحوه تشخیص آن /۶/۱۰ دوشنبه ۶

دکتر رحمانیان آموزش مجازی ارزیابی خطر در سطح فرد و جامعه و روش های پیشگیری از آن /۶/۱۱ سه شنبه  ۷

دکتر رحمانیان آموزش مجازی محاسبه شاخص های بهداشتی با استفاده از زیج حیاتی  /۶/۱۲ چهارشنبه ۸

آقای رحمانیان آموزش مجازی انواع بیمه ها و نقش آنها در تحقق عدالت یا بی عدالتی در سالمت (۱۴)  ۹۹/۶/۲۹ شنبه  ۹

آمادگی برای امتحان ۹۹/۶/۳۰ یک شنبه ۱۰

امتحان پایان بخش ۹۹/۶/۳۱ دوشنبه ۱۱

فیلد آموزشی

کارشناسان مرکز، دکتر رحمانیان

کارشناسان مرکز، آقای رحمانیان

گروه 1A: مرکز مشاوره سالمت

گروه 1B: مرکز مشاوره امید

فیلد آموزشی- گروه 1A: غربالگری نوزادان، غربالگری مزدوجین، بررسی سالک 

گروه 1B: مثلث ایدز، اعتیاد و هپاتیت
۸/۳۰-۱۴ ۹۹/۶/۱۵ شنبه  ۱۲

کارشناسان مرکز، دکتر رحمانیان

کارشناسان مرکز، آقای رحمانیان

گروه 1B: مرکز مشاوره سالمت

گروه 1A: مرکز مشاوره امید

فیلد آموزشی- گروه 1B: غربالگری نوزادان، غربالگری مزدوجین، بررسی سالک 

گروه 1A: مثلث ایدز، اعتیاد و هپاتیت
۸/۳۰-۱۴ ۶/۱۶ یک شنبه ۱۳

دکتر رحمانیان

آقای رحمانیان 

فیلد آموزشی: گروه 1A- محاسبه شاخص های بهداشتی با استفاده از زیج حیاتی، برنامه کشوری دیابت قندی 

فیلد آموزشی: گروه 1B- برنامه های سالمت کشوری (۲) (بیماری ها)
۸/۳۰-۱۰/۳۰

دکتر رحمانیان

آقای رحمانیان

مرکز جامع سالمت امام محمد 

باقر (محله چارطاقی) 
فیلد آموزشی: گروه 1B- محاسبه شاخص های بهداشتی با استفاده از زیج حیاتی، برنامه کشوری دیابت قندی 

فیلد آموزشی: گروه 1A- برنامه های سالمت کشوری (۲) (بیماری ها)
۱۰/۴۵-۱۳/۱۵

 ۶/۱۷ دو شنبه ۱۴

ستاد گسترش، مدیر و کارشناسان  مرکز جامع سالمت شهری 
فیلد آموزشی: سامانه یکپارچه بهداشت (سیب سالمت)، پزشک خانواده شهری و مدیریت مرکز جامع سالمت 

شهری 
۸/۳۰-۱۴ ۶/۱۸ سه شنبه ۱۵

ستاد گسترش، مدیر و کارشناسان  مرکز جامع سالمت روستایی  فیلد آموزشی: پزشک خانواده و مدیریت مرکز جامع سالمت روستایی ۸/۳۰-۱۴  ۶/۱۹ چهار شنبه ۱۶

کارشناسان مرکز، دکتر رحمانیان

کارشناسان مرکز، آقای رحمانیان

گروه 2A: مرکز مشاوره سالمت

گروه 2B: مرکز مشاوره امید

فیلد آموزشی- گروه 2A: غربالگری نوزادان، غربالگری مزدوجین، بررسی سالک 

گروه 2B: مثلث ایدز، اعتیاد و هپاتیت
۸/۳۰-۱۴ ۹۹/۶/۲۲ شنبه  ۱۷

کارشناسان مرکز، دکتر رحمانیان

کارشناسان مرکز، آقای رحمانیان

گروه 2B: مرکز مشاوره سالمت

گروه 2A: مرکز مشاوره امید

فیلد آموزشی- گروه 2B: غربالگری نوزادان، غربالگری مزدوجین، بررسی سالک 

گروه 2A: مثلث ایدز، اعتیاد و هپاتیت
۸/۳۰-۱۴ ۶/۲۳ یک شنبه ۱۸



دکتر رحمانیان

آقای رحمانیان 

فیلد آموزشی: گروه 2A- محاسبه شاخص های بهداشتی با استفاده از زیج حیاتی، برنامه کشوری دیابت قندی 

فیلد آموزشی: گروه 2B- برنامه های سالمت کشوری (۲) (بیماری ها)
۸/۳۰-۱۰/۳۰

دکتر رحمانیان

آقای رحمانیان

مرکز جامع سالمت امام محمد 

باقر (محله چارطاقی) 
فیلد آموزشی: گروه 2B- محاسبه شاخص های بهداشتی با استفاده از زیج حیاتی، برنامه کشوری دیابت قندی 

فیلد آموزشی: گروه 2A- برنامه های سالمت کشوری (۲) (بیماری ها)
۱۰/۴۵-۱۳/۱۵

 ۶/۲۴ دو شنبه ۱۹

ستاد گسترش، مدیر و کارشناسان مرکز جامع سالمت شهری 
فیلد آموزشی: سامانه یکپارچه بهداشت (سیب سالمت)، پزشک خانواده شهری و نقش پزشک در آن، مدیریت 

مرکز جامع سالمت شهری
۸/۱۵-۱۴ ۶/۲۵ سه شنبه ۲۰

ستاد گسترش، مدیر و کارشناسان  مرکز جامع سالمت روستایی 
فیلد آموزشی: پزشک خانواده روستایی، نقش پزشک در برنامه پزشک خانواده روستایی، مدیریت مرکز جامع 

سالمت روستایی
۸/۳۰-۱۴  ۶/۲۶ چهار شنبه ۲۱


