
معاونت بهدا شتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

واحد آموزش وارتقا ء سالمت

برنامه زمانبندی آموزش دانشجویان استیودنت (کارآموزی بهداشت) فروردین ماه ۱۳۹۷

انتـــظارات مدرس/مدرسین
مسئول آموزش 

دوره
واحد مربوط به کا 

رآموزی
روز /تاریخ

آشنایی با سیاست های  اجرائی  گروه ودستورالعمل  
های سالمت مادران – کودکان – سالمندان و....

خانم آزادیخواه خانم آزادیخواه بهداشت خانواده
چهارشنبه
۹۷/١/١۵

آشنایی با دستورالعمل اجرایی مدیریت خطر وبالیا و

آشنایی با دستورالعمل اجرایی بهداشت  دهان ودندان 
و

آشنایی با برنامه های جامع مدیریت ارتباطات و 
آموزش سالمت – شیوه های نوین آموزشی،:نیاز 
سنجی آموزشی–عوامل موثر بر سالمتی (عوامل

اجتماعی موثر بر سالمت )– اولویت بندی مشکالت 

سالمت – نقش ارتباط برون بخشی و جلب حمایت 

همه جانبه  – روش آموزش سالمت-خودمراقبتی

آقای مهندس نصر 

و

آقای دکتر عباسی

و

خانم دهقانیان

آقای مهندس نصر

 و

آقای دکتر عباسی 

و

خانم دهقانیان

گروه مدیریت وکاهش 

خطر بالیا 

و

بهداشت دهان ودندان 

و

آموزش سالمت

شنبه
۹۷/١/١۸

و آشنایی با دستورالعمل اجرایی  بهداشت روان

و

آشنایی با دستورالعمل های اجرایی تغذیه ونحوه ارائه 

خدمت به گروه  های هدف

خانمها

الدن صحراییان  

وسمیرارحمانیان

خانم ها الدن 

صحراییان

وسمیرارحمانیان

بهداشت روان 

و

تغذیه

یک شنبه
۹۷/١/١۹

ماالریا- تاالسمی –فشارخون –دیابت –
آشنایی با سیاست های اجرایی گروه بیماریها

آشنایی با جدول واکسیناسیون کودکان ومادران و...
آشنایی با آخرین

دستورالعمل های اجرای بیماریهای قابل پیگیری – 
سل و .....

آقایان فرهمند -
عباسی

آقایان فرهمند -
عباسی

پیشگیری ومبارزه با 
بیماریها واگیر وغیر واگیر

دوشنبه
۹۷/١/٢٠

(آشنایی با نظام شبکه – وظایف مراکز بهداشتی 
درمانی

شهر وروستا – پایگاهها وخانه های بهداشت  - 
آشنایی با پرونده خانوار روستایی و پزشک خانواده 

خانمها قاسم نژاد 
وکامرانپور

آقای دکتر هادی 
مصلی نژاد

گروه گسترش  
و

بهداشت محیط

سه شنبه
۹۷/١/٢١



روستایی زیج حیاتی
و

آشنایی با سایت های اجرایی گروه بهداشت محیط

آشنایی با دستورالعمل اجرایی بهداشت مدارس  

ونوجوانان وجوانان

و

آشنایی با برنامه های جامع مدیریت ارتباطات و 

آموزش سالمت – شیوه های نوین آموزشی،:نیاز 

سنجی آموزشی–عوامل موثر بر سالمتی (عوامل

اجتماعی موثر بر سالمت )– اولویت بندی مشکالت 

سالمت – نقش ارتباط برون بخشی و جلب حمایت 

همه جانبه  – روش آموزش سالمت-خودمراقبتی

خانمها جعفرزاده

و

پناهی

و

دهقانیان

خانمها جعفرزاده 

و

پناهی

و

دهقانیان

بهداشت مدارس ونوجوانان 

و

جوانان

و

آموزش سالمت

چهار شنبه
۹۷/١/٢٢

آموزش سامانه سیب آقای رهجو
آقای دکتر هادی 

مصلی نژاد
گروه گسترش

یکشنبه
۹۷/١/٢۶

آشنایی با دستورالعمل های بهداشت هوا- مسکن – 
آب و فاضالب

آشنایی با کلیات بهداشت حرفه ای، طب کار ، 
عوامل زیان آور محیط

کار و... و آشنایی با آخرین دستورالعمل های اجرایی 
واحد

آقای مهندس عالی 
پناه

آقای مهندس عالی 
پناه

گروه بهداشت حرفه ای دو شنبه
۹۷/١/٢۷

آشنایی با وظایف و نحوه مدیریت مرکز بهداشتی 
درمانی- وظایف پزشک خانواده- برگزاری جلسه 

آموزشی پرسنل- آشنایی با روند فعالیت  های پایگاه  
بهداشتی

آشنایی با نحوه مراقبت مادران، تکمیل حداقل 
٢پرونده مراقبتی

- -
مرکز  بهداشتی درمانی 

حیدرآباد
سه شنبه
۹۷/١/٢۸

آشنایی با نحوه مراقبت های کودکان-مادران- 
سالمندان-

نحوه تکمیل زیج حیاتی ومحاسبه حداقل ١٠ شاخص 
- - خانه بهداشت هکان

چهار  شنبه
۹۷/١/٢۹



و پایان بخش – آزمون کتبی 


