
 تاريخ

 

 نام خانوادگي

 

 14/1و24/12لغايت  30/11

61/1/1402و  

 

 

 21/4لغايت 24/3 23/3لغايت  20/2 19/2لغايت 19/1/1402

  یرچولیم هیسم

 یمظلوم مهیفه

 پر دل قیشقا

 یفاطمه پور حامد

 یزهرا حصار

 

 20تا16عصر  یدکترشهراباد یآقاشنبه : 

 پراتیک
ربیعی بازدید اماکن دکتر ی:  :   آقاکشنبهی

 18تا 15هماهنگ بامربی عصرساعت 

کارگاه های    یدکترشهراباد یوشنبه:  آقاد

 کیراتپ 18تا15عصرساعت آموزشی 

)حضورتمامی دانشجویان   هماهنگ بامربی

 الزامی است (

پایگاه طالقانی    یدکترمهر یآقاسه شنبه:  

   شهرستان واحد هاریومرکز بهداشت 

مرکز کوشک  ینیدکترجو یشنبه:  آقاچهار 

 روستا ومرکزبهداشت دیبازدو

 گاهی:  :  خانم فرحزاد پاکشنبهیشنبه و

 (یی)ماما  جیبس ابانیخ یدکترغن

کارگاه   یری:  :  خانم دکتر تکبدوشنبه

عصرساعت  یآموزش یها

 ی)حضورتمام یهماهنگ بامرب18تا15

 است ( یالزام انیدانشجو

 یسه شنبه وچهارشنبه :  خانم باغان 

 و سالمندان   ( مرکز کوشک )کودکان

مهندس    یشنبه  : آقا

ساختمان اول  جلسه   ینظر

بهداشت  دیبازدو  2شماره 

  طیمح

: عصر خانم مهرگان کشنبهی

دانشگاه ساعت     تیسا

 18تا16

 یعیدکتررب ی: آقادوشنبه

 یآموزش یکارگاه ها

عصرساعت 

هماهنگ 18تا15

 ی)حضورتمامیبامرب

 است ( یالزام انیدانشجو

شنبه و چهارشنبه:    سه

 گاهیپا پور یخانم دکتر عل

(و یی)ماما  یدکترغن

 حشمتیه مرکز

شنبه   خانم دکتر خسرو  راد   

 واحدروان 

 یمرکز  آموزش بهورز

با  هماهنگ  دشهریومرکزتوح

 مربی

  یری:  خانم دکتر تکب کشنبهی

 ت جلسه اول مرکزهم
 ور پیخانم دکتر عل دوشنبه: 
 یآموزش یکارگاه ها

هماهنگ 18تا15عصرساعت 

 ی)حضورتمامیبامرب

  است ( یالزام انیدانشجو

  یریشنبه: خانم دکتر تکب سه

واماکن  مارستانیاز ب دیبازد

 یهماهنگ بامرب

دکتر  یچهارشنبه:  آقا 

حرفه  دبهداشتیبازد یزدانی

 یهماهنگ بامرب یا

سادات  سهینف

 یعفرج

 فر ییسحررسا

 روشن فکر ماینع

 هیفائزه زعفران

 یفسنقر میمر

 یفدا نیفائزه حس

 یمزرج

 گاهی:  :  خانم فرحزاد پاکشنبهیشنبه و

 (یی)ماما  جیبس ابانیخ یدکترغن

 یکارگاه ها   یدکترشهراباد یدوشنبه:  آقا

 کیپرات 18تا15عصرساعت  یآموزش

 انیدانشجو ی)حضورتمام  یهماهنگ بامرب

سه شنبه وچهارشنبه :  خانم است ( یامالز

 مرکز کوشک )کودکان و سالندان   ( یباغان

 20تا16عصر  یدکترشهراباد یشنبه :آقا

 کیپرات

اماکن  دیبازد یعیدکتررب ی:  :   آقاکشنبهی

  18تا 15عصرساعت  یهماهنگ بامرب
 یکارگاه ها  یریدوشنبه:  :  خانم دکتر تکب

 هماهنگ18تا15عصرساعت  یآموزش

 یالزام انیدانشجو ی)حضورتمام یبامرب

 است (

 گاهیپا   یدکترمهر یشنبه:  آقا سه

ومرکز بهداشت شهرستان واحد  یطالقان

   یهار

مرکز  ینیدکترجو یچهارشنبه:  آقا 

 روستا ومرکزبهداشت دیکوشک وبازد

شنبه   خانم دکتر خسرو  راد   

 واحدروان 

 یمرکز  آموزش بهورز

گ  با هماهن دشهریومرکزتوح

 یمرب

  یری:  خانم دکتر تکب کشنبهی

دوشنبه:  جلسه اول مرکزهمت  

 یکارگاه ها یعیدکتررب یآقا

عصرساعت  یآموزش

هماهنگ 18تا15

 انیدانشجو ی)حضورتمامیبامرب

 است ( یالزام

  یریشنبه: خانم دکتر تکب سه

واماکن  مارستانیاز ب دیبازد

 یهماهنگ بامرب

 یزدانیدکتر  یچهارشنبه:  آقا 

 یحرفه ا دبهداشتیبازد

 یهماهنگ بامرب

  یمهندس نظر   یشنبه  : آقا

و  2جلسه  اول ساختمان شماره 

  طیبهداشت مح دیبازد

 تی: عصر خانم مهرگان ساکشنبهی

 18تا16دانشگاه ساعت    

  پوریدوشنبه:  خانم دکتر عل

عصرساعت  یآموزش یکارگاه ها

هماهنگ 18تا15

 انیدانشجو ی)حضورتمامیبامرب

شنبه و  سهاست (  یالزام

پور  یچهارشنبه:   خانم دکتر عل

(و یی)ماما  یدکترغن گاهیپا

 هیمرکزحشمت



 

 

 

 
 

  شود یمربوطه انجام م انیمرب یهاوروستا, با هماهنگ دیبازد       باشدیم یالزام تیکیبهمراه داشتن فرم وات            13 تیلغا 7:30 یساعت کارآموز

دانشجویان الزامی کلیه محترم وداساتی حضوربرگزارو یادتیسالن س 30/11مورخ در  یبرنامه کاراموز  یبااجرا ییآشنا یهیتوج جلسه  :دانشجویان محترم  قابل توجه

 میباشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یگیناعمه جان ب

 زهرا درستکار

 نبیفرزانه ز

 یفاطمه محمود

 پرینازنطاق

 یزهرا زارع

 شنبه   خانم دکتر خسرو  راد   واحدروان 

 دشهریومرکزتوح یمرکز  آموزش بهورز

 یهماهنگ  با مرب

جلسه اول   یری:  خانم دکتر تکب شنبهکی

   یدکترشهراباد یدوشنبه:  آقامرکزهمت  

 18تا15عصرساعت  یآموزش یکارگاه ها

 ی)حضورتمام  یهماهنگ بامرب کیپرات

شنبه: خانم  سهاست ( یالزام انیدانشجو

واماکن  مارستانیاز ب دیبازد  یریدکتر تکب

 یهماهنگ بامرب

 یزدانیدکتر  یچهارشنبه:  آقا 

 یهماهنگ بامرب یحرفه ا دبهداشتیبازد

جلسه  اول   یمهندس نظر   یشنبه  : آقا

  طیبهداشت مح دیو بازد 2ساختمان شماره 

دانشگاه  تی: عصر خانم مهرگان ساکشنبهی

 18تا16ساعت    

 یکارگاه ها  یریدوشنبه:  :  خانم دکتر تکب

هماهنگ 18تا15عصرساعت  یآموزش

 یالزام انیودانشج ی)حضورتمام یبامرب

 است (

 یشنبه و چهارشنبه:   خانم دکتر عل سه

(و یی)ماما  یدکترغن گاهیپور پا

 هیمرکزحشمت

  یدکترشهراباد یشنبه :آقا

 کیپرات 20تا16عصر

 یعیدکتررب ی:  :   آقاکشنبهی

 یاماکن هماهنگ بامرب دیبازد

 18تا 15عصرساعت 

 یعیدکتررب یدوشنبه: آقا

 عصرساعت یآموزش یکارگاه ها

هماهنگ 18تا15

 انیدانشجو ی)حضورتمامیبامرب

 است ( یالزام

   یدکترمهر یشنبه:  آقا سه

ومرکز بهداشت  یطالقان گاهیپا

   یشهرستان واحد هار

 ینیدکترجو یچهارشنبه:  آقا 

روستا  دیمرکز کوشک وبازد

 ومرکزبهداشت

:  :  خانم فرحزاد کشنبهیشنبه و

  جیبس ابانیخ یدکترغن گاهیپا

 (یی)ماما

  پوریدوشنبه:  خانم دکتر عل

عصرساعت  یآموزش یکارگاه ها

هماهنگ 18تا15

 انیدانشجو ی)حضورتمامیبامرب

 است ( یالزام

سه شنبه وچهارشنبه :  خانم  

مرکز کوشک )کودکان و  یباغان

 سالمندان   (

 یمعصوم یعل

 فر ییسنا هیمهد

 انیزهرا کسرائ

 یفاطمه زهرا فسنقر

 زهرانجاتی پور

جلسه  اول   یمهندس نظر   یآقاشنبه  : 

  طیبهداشت مح دیو بازد 2ساختمان شماره 

دانشگاه  تی: عصر خانم مهرگان ساکشنبهی

 18تا16ساعت    

 یکارگاه ها   یدکترشهراباد یدوشنبه:  آقا

 کیپرات 18تا15عصرساعت  یآموزش

 انیدانشجو ی)حضورتمام  یهماهنگ بامرب

 است  یالزام

پور  یخانم دکتر عل  شنبه و چهارشنبه: سه 

 هی(و مرکزحشمتیی)ماما  یدکترغن گاهیپا

 شنبه   خانم دکتر خسرو  راد   واحدروان 

 دشهریومرکزتوح یمرکز  آموزش بهورز

 یهماهنگ  با مرب

جلسه اول   یری:  خانم دکتر تکب کشنبهی

پور   یمرکزهمت  دوشنبه:  خانم دکتر عل

عصرساعت  یآموزش یکارگاه ها

 ی)حضورتمامیگ بامربهماهن18تا15

 است (  یالزام انیدانشجو

از  دیبازد  یریشنبه: خانم دکتر تکب سه

 یواماکن هماهنگ بامرب مارستانیب

 یزدانیدکتر  یچهارشنبه:  آقا 

 یهماهنگ بامرب یحرفه ا دبهداشتیبازد

:  :  خانم فرحزاد کشنبهیشنبه و

  جیبس ابانیخ یدکترغن گاهیپا

 (یی)ماما

 یعیکترربد یدوشنبه: آقا

عصرساعت  یآموزش یکارگاه ها

هماهنگ 18تا15

 انیدانشجو ی)حضورتمامیبامرب

 است ( یالزام

سه شنبه وچهارشنبه :  خانم 

مرکز کوشک )کودکان و  یباغان

 سالمندان   (

  یدکترشهراباد یشنبه :آقا

 کیپرات 20تا16عصر

 یعیدکتررب ی:  :   آقاکشنبهی

 یاماکن هماهنگ بامرب دیبازد

 18تا 15عت عصرسا

  پوریدوشنبه:  خانم دکتر عل

عصرساعت  یآموزش یکارگاه ها

هماهنگ 18تا15

 انیدانشجو ی)حضورتمامیبامرب

 یشنبه:  آقا سهاست (  یالزام

ومرکز  یطالقان گاهیپا   یدکترمهر

   یبهداشت شهرستان واحد هار

 ینیدکترجو یچهارشنبه:  آقا 

روستا  دیمرکز کوشک وبازد

 ومرکزبهداشت



 

 

 


