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جهت  96 /27/10لغایت  96/  25/6دانشکده بهداشت  و بازدیدهای داخل شهر کارآموزی واحدهای بهداشت روستایی  "  

" اطالع و سرویس دهی   

ايام  شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

 هفته

29/6/96  

 

28/6/96  

 خانه بهداشت کسکن خانم براتی

27/6/96  

 دکتر شجاعی خانه بهداشت جلین

بهداشت نزل اباد دکتر قربانیخانه   

26/6/96 

 خانه بهداشت خیراباد دکتر قربانی

25/6/96 

 مرکز ششتمد دکتر قربانی
هفته 

 اول

5/7/96  

ادآقاي يعقوبی خیرآبخانه بهداشت   

 مهندس خمیر چی بازديد داخل شهر

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

4/7/96  

کو خانم مهندس شريفی بازديداز صنعت جم

شت حرفه ايبهدا  

ک خانم مهندس ابارشی بازديدازصنعت شهر

بهداشت حرفه اي صنعتی سبزوار  

3/7/96  

 خانه بهداشت خیراباد دکتر قربانی

 مهندس کريمی بازديد داخل شهر

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

 دکتر شجاعی خانه بهداشت باغجر

 مهندس سبحانی کیا باغجر

2/7/96  

پايگاه ششتمددکتر جوينی   

نه بهداشت دولت اباد دکتر قربانیخا  

 خانه بهداشت کراب خانم براتی

باددکتر شهرآبادي خانه بهداشت بالش آ  

 مهندس سبحانی بازديد محیط روستا

آزمايشگاهدکتر ساقی   

1/7/96  

 دکتر شهرآبادي خانه بهداشت

 برزو

یخانه بهداشت فسنقر خانم برات  

 مرکز  رباط سرپوش دکتر قربانی

 ازديد داخل شهرمهندس کريمی ب

آقاي دکتر ساقی بازديد داخل 

 شهر

 

هفته 

 دوم

12/7/96  

خانه بهداشت آقاي يعقوبی حارث 

 آباد

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

11/7/96  

ی خانه بهداشت رباط سرپوشآقاي فتاح  

روخانم مهندس شريفی بازديداز  کابل خود  

10/7/96  

طبس بهداشتی خانه فتاحآقاي   

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

 مرکز ريوند دکتر قربانی

 رمهندس کريمی بازديد داخل شه

 دکتر شجاعی خانه بهداشت گودآسیا

 مهندس سبحانی کیا بازديد بیمارستان

9/7/96  

 تعطیل رسمی

8/7/96  

 تعطیل رسمی

هفته 

 سوم

19/7/96  

 خانه بهداشت آقاي يعقوبی علیك

چی بازديد داخل شهرمهندس خمیر  

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

18/7/96  

نزل آباددکتر شهرآبادي خانه بهداشت   

ی خانه بهداشت رباط سرپوشآقاي فتاح  

ضل خانم مهندس شريفی بازديداز صنعت  ف

 الکتريك نیشابور

17/7/96  

ريوندی خانه بهداشت آقاي فتاح  

 خانه بهداشت خسروجرد دکتر قربانی

 دس ابارشی بازديدازشهرک صنعتی خانم مهن

 مهندس کريمی بازديد داخل شهر

16/7/96  

 خانه بهداشت ايزي  دکتر قربانی

 مهندس سبحانی کیا بازديد محیط 

خیر آباد روستا  

آزمايشگاهدکتر ساقی   

15/7/96  

انیخانه بهداشت  باغجر دکتر قرب  

دلقند خانم براتیخانه بهداشت   

رمهندس کريمی بازديد داخل شه  

 دکتر ساقی بازديد داخل شهر

هفته 

 چهارم
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 مهندس سبحانی کیا بازديد داخل شهر

 بازديد داخل شهر مهندس خمیرچی

 دکتر شجاعی خانه بهداشت ريوند

 

26/7/96  

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

25/7/96  

والدخانم مهندس شريفی بازديداز صنعت  ف  

خانه بهداشت رباط سرپوشی آقاي فتاح  

 

ک خانم مهندس ابارشی بازديدازصنعت شهر

 صنعتی سبزوار

24/7/96  

قره قلیی خانه بهداشت فتاح آقاي  

 خانه بهداشت خیراباد دکتر قربانی

 مهندس کريمی بازديد داخل شهر

 مهندس خمیرچی. بازديد داخل شهر

 دکتر شجاعی خانه بهداشت طبس

بستی درمانی طمهندس سبحانی کیا مرکز بهداش  

23/7/96  

دولت آباد دکتر جوينی خانه بهداشت  

 مرکز ششتمد دکتر قربانی

 مهندس سبحانی کیا بازديد محیط 

کراب روستا  

آزمايشگاهدکتر ساقی   

22/7/96  

رمهندس کريمی بازديد داخل شه  

 دکتر ساقی بازديد داخل شهر

 مرکز ريوند دکتر قربانی
هفته 

 پنجم

4/8/96  

بادخیر آ قاي يعقوبیخانه بهداشت  آ  

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

3/8/96  

 دکتر شهرآبادي خانه بهداشت کراب

کوخانم مهندس شريفی بازديداز صنعت جم  

کوعت مدکترفالحی بازديداز صن  

1/8/96  

ششتمدی خانه بهداشت آقاي فتاح  

لت آباد  دکتر قربانیوخانه بهداشت  د  

ندس کريمی بازديد داخل شهرمه  

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

 دکتر شجاعی خانه بهداشت ريوند

 مهندس سبحانی کیا خانه بهداشت کسکن

30/7/96  

 مرکز  رباط سرپوش دکتر قربانی

 آقاي فتاحی مرکزبهداشت ششتمد

آزمايشگاهدکتر ساقی   

ستامهندس سبحانی کیا بازديد محیط رو  

29/7/96  

ری بازديد داخل شهمهندس کريم  

بانیخانه بهداشت ايستیردکتر قر  

 دکتر ساقی بازديد داخل شهر

 

هفته 

 ششم

10/8/96  

 دکترفالحی بازديداز صنعت مکو

ت خانم مهندس شريفی بازديدازصنع

 شهرک صنعتی سبزوار

  نامن آقاي يعقوبی خانه بهداشت

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

رهآقاي دکتر ساقی بازديد داخل ش  

9/8/96  

 خانم مهندس شريفی بازديداز اداره محیط

 زيست

8/8/96  

 خانه بهداشت باغجر دکتر قربانی

 مهندس کريمی بازديد داخل شهر

ر چی بازديد داخل شهرمهندس خمی  

 دکتر شجاعی خانه بهداشت قره قلی

مهندس سبحانی کیا بازديد بیمارستان   

7/8/96  

باددکتر شهرآبادي خانه بهداشت بالش آ  

خسروجردی خانه بهداشت آقاي فتاح  

 مرکز ريوند دکتر قربانی

 مهندس سبحانی کیا بازديد محیط 

ريوند روستا  

آزمايشگاهدکتر ساقی   

6/8/96  

  دکتر شهرآبادي خانه بهداشت

 گودآسیا

بانیخانه بهداشت کسکن دکتر قر  

جرآقاي فتاحیی خانه بهداشت باغ  

رمهندس کريمی بازديد داخل شه  

ازديد داخل شهردکتر ساقی ب  

هفته 

 هفتم
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17/8/96  

مهندس خمیرچی بازديد ازپسماند 

جاده قديم سبزوار خانم مهندس 

نعت شريفی بازديدازصنعت شهرک ص

 سیمان

تی دکترفالحی بازديدازشهرک  صنع

 سبزوار

 خانه بهداشت علیك

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

16/8/96  

ک خانم مهندس ابارشی بازديدازصنعت شهر

نعتی سبزوارص  

 خانه بهداشت کراب خانم براتی

15/8/96  

 مرکز طبس  دکتر قربانی

ی مهندس خمیرچی بازديد از صنعت شهرک صنعت

 سبزوار

 مهندس کريمی بازديد داخل شهر

بازديد داخل شهر مهندس خمیر چی  

 دکتر شجاعی خانه بهداشت نزل آباد

 مهندس سبحانی کیا بازديد داخل شهر

14/8/96  

دولت آباد ی خانه بهداشتدکتر جوين  

ه بهداشت ابراهیم آبادنآقاي فتاحی خا  

 خانه بهداشت خسروجرد دکتر قربانی

 ستامهندس سبحانی کیا بازديد محیط رو

 سنگ سفید

آزمايشگاهدکتر ساقی   

13/8/96  

ری خانه بهداشت باغجقاي فتاحآ  

یخانه بهداشت ايزي  دکتر قربان  

رمهندس کريمی بازديد داخل شه  

رساقی بازديد داخل شهدکتر   
هفته 

 هشتم

24/8/96  

ت خانم مهندس شريفی بازديدازصنع

 شهرک صنعتی سبزوار

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

23/8/96  

زوز خانم مهندس شريفی بازديدازصنعت اگ

 خودرو نیشابور

22/8/96  

 خانه بهداشت نزل اباد دکتر قربانی

می بازديد داخل شهرمهندس کري  

 مهندس خمیر چی بازديد داخل شهر

 دکتر شجاعی خانه بهداشت جلین

 مهندس سبحانی کیا  خیرآباد

21/8/96  

 خانه بهداشت خیراباد دکتر قربانی

خانم براتیکرابخانه بهداشت   

خیر آبادمهندس سبحانی کیا محیط   

آزمايشگاهدکتر ساقی   

20/8/96  

 مرکز ششتمد دکتر قربانی

رس کريمی بازديد داخل شهمهند  

 دکتر ساقی بازديد داخل شهر

هفته 

 نهم

1/9/96  

 خانه بهداشت خیر آباد

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

30/8/96  

ی خانه بهداشت ابراهیم ابادآقاي فتاح  

دکتر قربانی دولت آباد خانه بهداشت  

29/8/96  

 خانه بهداشت کسکن دکتر قربانی

گودآسیا ی خانه بهداشتآقاي فتاح  

 مهندس کريمی بازديد داخل شهر

 مهندس خمیر چی بازديد داخل شهر

 دکتر شجاعی خانه بهداشت ريوند

 مهندس سبحانی کیا  خسرو جرد

28/8/96  

 خانه بهداشت دولت اباد دکتر قربانی

 ستامهندس سبحانی کیا بازديد محیط رو

 کراب

آزمايشگاهدکتر ساقی   

27/8/96  

انیرکز  رباط سرپوش دکتر قربم  

خانم براتی خانه بهداشت باغان  

رمهندس کريمی بازديد داخل شه  

 دکتر ساقی بازديد داخل شهر

هفته 

 دهم

8/9/96  

خانم براتی فسنقرخانه بهداشت   

 مهندس خمیر چی بازديد داخل شهر

نامن آقاي يعقوبیخانه بهداشت   

راقی بازديد داخل شهآقاي دکتر س  

 

7/9/96  

نزل آباد دکتر شهرآبادي خانه بهداشت  

 
سرپوش آقاي فتاحی مرکزرباط  

کوخانم مهندس شريفی بازديداز صنعت جم  

6/9/96  

 آقاي فتاحی مرکزششتمد

دکتر قربانی برازقخانه بهداشت   

 مهندس کريمی بازديد داخل شهر

 مهندس خمیر چی بازديد داخل شهر

ه بهداشت دولت آباددکتر شجاعی خان  

 مهندس سبحانی کیا  بازديد بیمارستان

5/9/96  

باددکتر شهرآبادي خانه بهداشت بالش آ  

دکتر قربانی جلینخانه بهداشت    

 خانه بهداشت دلقندخانم براتی

 ستامهندس سبحانی کیا بازديد محیط رو

 سنگ سفید

آزمايشگاهدکتر ساقی   

4/9/96  

 دکتر شهرآبادي خانه بهداشت

 کسکن

 مرکز ريوند دکتر قربانی

رمهندس کريمی بازديد داخل شه  

 دکتر ساقی بازديد داخل شهر

 

هفته 

 يازدهم

15/9/96  

 تعطیل رسمی

14/9/96  

ک خانم مهندس ابارشی بازديدازصنعت شهر

13/9/96  

دولت آبادی خانه بهداشت تاحآقاي ف  

12/9/96  

دلقند دکتر جوينی خانه بهداشت  

11/9/96  

خانه بهداشت خسروجرد دکتر 

هفته 

دوازده
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 صنعتی سبزوار

خانم مهندس شريفی بازديداز صنعت  

 شهرک کابل خودرو

 آقاي فتاحی مرکزرباطسرپوش

 

 مرکزششتمددکتر قربانی

خانم مهندس ابارشی بازديدازصنعت شهرک 

 صنعتی سبزوار

 مهندس خمیر چی بازديد داخل شهر

 مهندس کريمی بازديد داخل شهر

 دکتر شجاعی خانه بهداشت کسکن

 مهندس سبحانی کیا بازديد داخل شهر

 ستادس سبحانی کیا بازديد محیط رومهن

 کراب

آزمايشگاهدکتر ساقی   

 قربانی

رمهندس کريمی بازديد داخل شه  

 دکتر ساقی بازديد داخل شهر

 

 م

22/9/96  

 مرکز بهداشت داخل شهر

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

12/9/96  

دلقنددکتر شهرآبادي خانه بهداشت   

سرپوش آقاي فتاحی مرکزرباط  

خانم مهندس شريفی بازديداز صنعت   

 فضل الکتريك نیشابور

 

20/9/96  

 مرکز  رباط سرپوش دکتر قربانی

جلین ی خانه بهداشتآقاي فتاح  

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

 مهندس کريمی بازديد داخل شهر

بهداشت طبس دکتر شجاعی خانه  

بسمهندس سبحانی کیا مرکز بهداشتی درمانی ط  

19/9/96  

 خانه بهداشت خیراباددکتر قربانی

 مهندس سبحانی بازدي محیط روستا

 خیرآباد

آزمايشگاهدکتر ساقی   

18/9/96  

بانیخانه بهداشت ايستیردکتر قر  

رمهندس کريمی بازديد داخل شه  

 دکتر ساقی بازديد داخل شهر

هفته 

سیزده

 م

92/9/96  

 خانه بهداشت خیر آباد

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

28/9/96  

 آقاي فتاحیی خانه بهداشت رباطسرپوش

جلینخانه بهداشت   

 خانم براتی

 خانم مهندس شريفی بازديدازاداره کار

27/9/96  

 مرکز  ريونددکتر قربانی

 آقاي فتاحیی خانه بهداشت طبس

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

س کريمی بازديد داخل شهرمهند  

گودآسیادکتر شجاعی خانه بهداشت   

کسکن مهندس سبحانی کیا   

26/9/96  

 دکتر شهر آبادي خانه بهداشت استیر

 خانه بهداشت  خسروجرددکتر قربانی

ی خانه بهداشت ابراهیم ابادتاحآقاي ف  

 مهندس سبحانی بازدي محیط روستا

 دولت آباد

آزمايشگاهدکتر ساقی   

25/9/96  

  کتر شهرآبادي خانه بهداشتد

 کسکن

خانه بهداشت گوداسیاب خانم 

 براتی

ری خانه بهداشت  باغجآقاي فتاح  

یدکتر قربانايزي خانه بهداشت    

هفته 

چهارد

 هم

6/10/96  

دکترفالحی بازديداز صنعتی 

 جمکوسبزوار

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

 خانه بهداشت نامن آقاي يعقوبی

5/10/96  

والدندس شريفی بازديداز صنعت  فخانم مه  

4/10/96  

 خانه بهداشت  کسکن  دکتر قربانی

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

 مهندس کريمی بازديد داخل شهر

 مهندس سبحانی کیا  بازديد بیمارستان

 دکتر شجاعی خانه بهداشت رباط سرپوش

3/10/96  

ادآقاي فتاحیی خانه بهداشت ابراهیم اب  

دکتر قربانی لت آباددو خانه بهداشت   

آزمايشگاهدکتر ساقی   

2/10/96  

آقاي فتاحیی خانه بهداشت  

 باغجري

یقرباندکترايزي خانه بهداشت    

 دکتر عابد بازديد داخل شهر

هفته 

پانزده

 م
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13/10/96  

مهندس خمیرچی بازديد از روستاي 

 ايستیر

عت خانم مهندس شريفی بازديداز صن

 جمکو

 هرکدکتر فالحی بازديدازصنعت ش

 صنعتی سبزوار

آقاي يعقوبی خانه بهداشت علیك  

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

12/10/96  

کرابخانه بهداشت   

 خانم براتی

 خانم مهندس شريفی بازديدازاداره  محیط

 زيست

11/10/96  

مهندس خمیرچی بازديد از پسماند جاده قديم 

 کاشمر

دکتر قربانی خانه بهداشت دولت اباد  

 ی بازديدازصنعت شهرک صنعتیمهندس ابارش

 مهندس سبحانی کیا  بازديد داخل شهر

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

 مهندس کريمی بازديد داخل شهر

 دکتر شجاعی خانه بهداشت خسروجرد

10/10/96  

 

یدسنگ سفآقاي فتاحیی خانه بهداشت   

 مرکز  طبس دکتر قربانی

آزمايشگاهدکتر ساقی   

9/10/96  

قنددله بهداشت  آقاي فتاحیی خان  

ايزيمرکز  رباط سرپوش دکتر   

هفته  دکتر عابد بازديد داخل شهر

شانزده

 م

20/10/96  

 مهندس شريفی بازديدازصنعت 

 شهرک صنعتی صبزوار 

رآقاي دکتر ساقی بازديد داخل شه  

19/10/96  

خانم مهندس شريفی بازديداز صنعت   

 سیمان

18/10/96  

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

ندس کريمی بازديد داخل شهرمه  

17/10/96  

آزمايشگاهدکتر ساقی   

16/10/96  

 دکتر عابد بازديد داخل شهر

هفته 

 هفدهم

27/10  

مهندس شريفی بازديدازصنعت  

 سیمان

 دکتر ساقی بازديد داخل شهر

26/10  

زوز خانم مهندس شريفی بازديدازصنعت اگ

 نیشابور

25/10  

 مهندس خمیرچی بازديد داخل شهر

کريمی بازديد داخل شهر مهندس  

24/10  

آزمايشگاه دکتر ساقی  

23/10  

 دکتر عابد بازديد داخل شهر

 

 2/9/96و  11/8/96و  20/7/96و  30/6/96ضمنا پنجشنبه ها مورخه  -

 چنانچه خانه بهداشت تعطیل باشد با هماهنگي جناب آقاي معتمد به نزديكترين خانه بهداشت مراجعه نمايد -

مسول نقلیه هماهنگ نمايید بديهي است در صورت عدم هماهنگي ممكن است به علت  با قبل يكروز از(  شهري يا و روستايي واحدهاي)  کارآموزي برنامه الياحتم تغییر صورت در -

 )حتي االمكان از تغییر برنامه خودداري گردد(وجود مشكالت امكان سرويس دهي وجود نداشته باشد

 زمان کارآموزي براي دانشجويان محترم  الزامي استهمراه داشتن لباس فرم و اتیكت در  -

 در شروع ترم نماينده دانشجويان هرگروه کارآموزي با مربي مربوطه درخصوص انجام محل دقیق کارآموزي هماهنگي الزم مبذول نمايند -

 


