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 59-69تابستان  نیمسال  4خانواده ترم بهداشت  دانشجویان  كاردانی  برنامه كار آموزي
 

 10/5/96لغایت 31/4 22/5لغایت  11/5 2/6/96لغایت  5 /23

 تاریخ

 

 نام خانوادگینام و 

 مرکز غنی خانم فرخزاد یکشنبه  و شنبه

مرکز  خانم براتی سه شنبه  و دوشنبه

 توحیدشهر

 بهداشت محیط جهارشنبه ها

 آبادی آقای دکتر اله 

 وآزمایشگاه بهداشت محیط روستا  بازدید

 فر آقای یعقوبییکشنبه و شنبه 

 شهرستان مرکز بهداشت

سه شنبه و جهارشنبه ها و دوشنبه ها 

 مرکز کوشک خانم باغانی

 آقای خسروآبادیودوشنبه یکشنبه و شنبه 

 مرکز الداغی

 غنیتردک مرکز  خانم فرخزاد ها سه شنبه

 مرکز بهداشت آقای فتاحیچهارشنبه ها  

 هفته دوم بازدید روستا

   فاطمه-ابادي اسماعيل

 

 فاطمه-افچنگي

 

 خديجه-اناوي

 

 وحيده-ابادي بالش

 

 سادات نفيسه-جعفري

آقای خسروآبادی ودوشنبه  یکشنبه و شنبه 

 مرکز الداغی

 خانم فرخزاد مرکز غنی ها سه شنبه

 مرکز بهداشت چهارشنبه ها آقای فتاحی 

 هفته دوم بازدید روستا

 خانم فرخزاد مرکز غنی یکشنبه  و شنبه

مرکز  خانم براتیسه شنبه  و دوشنبه

 توحیدشهر

  جهارشنبه ها

 آبادی هبهداشت محیط آقای دکتر ال

 وآزمایشگاه بهداشت محیط روستا بازدید

 فر آقای یعقوبییکشنبه و شنبه 

 شهرستان مرکز بهداشت 

 سه شنبه و جهارشنبه هاو دوشنبه ها 

 کوشکمرکز  خانم باغانی 

 ناديا-پور جوادي

 

 سمانه-خراز

 

 فروغ-ابادي دولت

 

 سحر-فر رسايي

 

-نژادمزرجي صدري

 حديثه

 یکشنبه آقای یعقوبی مرکز بهداشتو شنبه 

سه شنبه و جهارشنبه ها خانم و دوشنبه ها 

 باغانی مرکز کوشک

آقای ودوشنبه  یکشنبه و شنبه 

 دی مرکز الداغیخسروآبا

 خانم فرخزاد مرکز غنی ها سه شنبه

مرکز  چهارشنبه ها آقای فتاحی 

 هفته دوم بازدید روستا بهداشت

 مرکز غنی خانم فرخزاد یکشنبه  و شنبه

 خانم براتی  سه شنبه و وشنبهد

 توحیدشهر مرکز

 بهداشت محیط  جهارشنبه هاو 

 آبادی آقای دکتر اله 

یشگاه بهداشت وآزما بهداشت محیط بازدید

 محیط

 مريم-طاهري

 

 ناهيد-طبسي

 

 افسانه-ابادي علي

 

 بهاره-فخاري

 

 عاطفه-مقدم يزداني

 

 

 

 می باشد. 13:30لغایت   7:30كارآموزي از ساعت 

 

 فرم  كاراموزي  الزامی است لباس پوشیدن
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 59-69ن تابستا نیمسال  4مبارزه با بیماري ها ترم  دانشجویان  كاردانی  برنامه كار آموزي
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 تاریخ

 

 نام خانوادگینام و 

 شنبه یکشنبه مرکز کوشک ودوشنبه

  آقای دکتر جوینی مرکز دکتر غنی

پنج شنبه ها  سه شنبه چهارشنبه هاو

 مرکز الداغی مسکنی دکتر آقای

 

 

 آقای فتاحیسه روز اول 

شنبه و یکشنبه مرکزشهرک توحید  

ودوشنبه مرکزبهداشت  هفته دوم یکروز 

 بازدیدروستا

بازدید  آقای  مهندس کریمیسه شنبه 

بهداشت محیط وآزمایشگاه بهداشت 

  و بازدیدروستا  محیط

 رضاییمهندس خانم  چهارشنبه ها

 بازدید بهداشت محیط وآزمایشگاه

شنبه ها  دکترشجاعی آقای سه روز اول 

همت آباد میدان ابومسلم خ  رکز م

 ویکشنبه و دوشنبه هابازدید روستا(صائب

 

 مرکز بهداشت فر سه شنبه ها آقای یعقوبی

 

 چهارشنبه ها خانم فرخزاد مرکز دکتر غنی

 محمد-ابوچناري

 

 حسين-باشتني

 

 جواد-كيا پوريان

 

 محمدرضا-نسب جعفري

 

 رضا-ابادي جمال

 کسه روز اول دکترشجاعی شنبه ها مر

همت آباد میدان ابومسلم خ صائب 

 ویکشنبه و دوشنبه هابازدید روستا(ز

 

 سه شنبه ها آقای یعقوبی مرکز بهداشت

 

چهارشنبه ها خانم فرخزاد مرکز دکتر 

 غنی

 شنبه یکشنبه مرکز کوشک ودوشنبه

 آقای دکتر جوینی  مرکز دکتر غنی

پنج شنبه ها  سه شنبه چهارشنبه هاو

 الداغیمسکنی مرکز  دکتر آقای

 
 

 آقای فتاحیسه روز اول  

شنبه و یکشنبه مرکزشهرک توحید  

ودوشنبه مرکزبهداشت  هفته دوم یکروز 

 بازدیدروستا

بازدید  آقای  مهندس کریمی سه شنبه

  بهداشت محیط وآزمایشگاه بهداشت محیط

  و بازدیدروستا

بازدید  رضایی مهندس خانم چهارشنبه ها

 بهداشت محیط وآزمایشگاه

 حسين-پناه تحقيق

 

 حجت-ساالري

 

 ميالد-هروي صحرايي

 

 ميثم-طزرقي فالحي

 

 محسن-كيذوري

 آقای فتاحیسه روز اول 

شنبه و یکشنبه مرکزشهرک توحید  

ودوشنبه مرکزبهداشت  هفته دوم یکروز 

 بازدیدروستا

سه شنبه آقای  مهندس کریمی بازدید 

بهداشت محیط وآزمایشگاه بهداشت 

  و بازدیدروستا  محیط

 رضایی مهندس خانم چهارشنبه ها

 بازدید بهداشت محیط وآزمایشگاه

 سه روز اول دکترشجاعی شنبه ها مرکز 

همت آباد میدان ابومسلم خ صائب 

 ویکشنبه و دوشنبه هابازدید روستا(

 

مرکز  فر سه شنبه ها آقای یعقوبی

 بهداشت

 

چهارشنبه ها خانم فرخزاد مرکز دکتر 

 غنی

مرکز  ودوشنبه شکمرکز کوشنبه یکشنبه 

  آقای دکتر جوینی دکتر غنی

 پنج شنبه ها سه شنبه چهارشنبه هاو

 مرکز الداغی مسکنی دکتر آقای 

 

 

 سيدمجتبي-افشاني گل

 

 احمد-اصل محسني

 

 ابوالفضل-نامدار

 

 عليرضا-نامني

 

 مهدي-ابادي نزل

 

 

 می باشد. 13:30لغایت   7:30كارآموزي از ساعت 

 

 راموزي  الزامی استفرم  كا لباس  پوشیدن

 

 


