
برنامه کارآموزی در عرصه (١) دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی و کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری و بهداشت خانواده در سال تحصیلی ٩٨-٩٧
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لیست گروه ها:

اعضای گروه ١: شبنم محمدی، زهره کاظمی،مریم خوش اخالق، مهرنازاسکندرزاده، رقیه پورمحمد

اعضای گروه ٢: مهتاب مروئی میالد، رقیه محمدی، طاهره میرزایی، هاجر ایمانی، صدیقه رضایی

اعضای گروه٣: زکیه مطهر، طیبه ارجمندی، هایده حمزه، سحرمرادیان، مهین شکری

اعضای گروه ٤: محمد سیفی، هادی موسی زاده، رضا ساجدی، رعنا رحیمی، مینا غزنوی

اعضای گروه ٥: رویا حسن نژاد، یگانه زند پور، زهرا عاصمی، مریم عبدالزاده، مریمخانبابایی

کاردانی مبارزه با بیماری:

  اعضای گروه١ : نیما آفتابی، مرتضی اسماعیل فام، مجتبی خاکپور، احد هژبری، رضا طاهری

اعضای گروه ٢: مهدی عابدی، عارف عبدی، امیر فتحی، سعید نباتی، احمد سرهنگی

کاردانی بهداشت خانواده:

اعضای گروه ١: صبا خدادادی، عاطفه رزمی، لیال جاللیان، رقیه حسینیان، زیبا کریمی، زهرا موسی زاده

اعضای گروه ٢: زهرا خبیری، زهرا صادق فام، نگین اخروی، زهرا یوسفی، انسیه نجفی،

اعضای گروه ٣: راحله میرزازاده، دنیا جدی، زهرا قاسمی، مهدیه اصغری، زینب اکبری



نکات مهم:

برگزاری کارگاه آموزش بهورزی: یکشنبه ۱ مهرماه لغایت سه شنبه ۳ مهرماه 

حضور تمام دانشجویان در این کارگاه الزامی می باشد و بدون گذراندن این دوره ورود به دوره کارآموزی در عرصه امکان پذیر نمی باشد. 

کارآموزی دانشجویان کاردانی بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها ١٥ بهمن پایان خواهد یافت 
تمامی دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی بایستی در طول کارآموزی در عرصه (١) و (٢) تمامی فرایندهای مورد اشاره در کارپوشه (١٤ فرآیند)  را به صورت  

فردی و دقیق تکمیل نموده و به تایید مربیان گروه مربوطه برسانند.
تمامی دانشجویان کاردانی بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری بایستی در طول کارآموزی ۷  فرایند آموزشی را به صورت فردی و دقیق تکمیل نموده و به تایید  

مربیان گروه مربوطه برسانند.
برنامه کارآموزی از روز شنبه تا ٥ شنبه هر هفته خواهد بود. 

بارم بندی کارآموزی در عرصه برای دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی به شرح ذیل خواهد بود: 

         ۱) کارپوشه (١٠ نمره)     ۲) فعالیت حین کارآموزی (٣ نمره)    ۳) حضور منظم در کارآموزی  (٣ نمره)  ۴) آزمون OSFE (٤  نمره)

بارم بندی کارآموزی در عرصه برای دانشجویان کاردانی مبارزه با بیماری و  بهداشت خانواده  به شرح ذیل خواهد بود: 

         ۱) کارپوشه (١٠ نمره)     ۲) فعالیت حین کارآموزی (٣ نمره)    ۳) حضور منظم در کارآموزی  (٢ نمره)       ۴) آزمون OSFE  (٥  نمره)                                                                                        

                                                                                                          دکتر لطیفی
                                                                                                                مدیر گروه بهداشت عمومی


