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 زادٌ دَقان اقای ، مربی :حسیه امام درماوی بیمارستان اقدامات مُر فرزاد ، مربی : اقای پراتیک ياکسه ران : مربی خاوم عطاریان دغام یافتٍ مادمراقبت های ا

  وکًَی خاوم، مربی :  محیط بُداشت فرزادمُر آقای، مربی: بُداشت خاوٍ َای فعالیت ي برشبکٍ وظارت  عطاریان خاوم: مربی عرصٍ،  ياکسه

 یًسفیان خاوم، مربی :  ياگیر غیربیماری َای  حاجی پًر دکتر، مربی: وًجًاوان ي مدارس  عطاریان، مربی: خاوم (سیاری) ماوا کًدک

  اخرتی خاوم، مربی: بُداشت خاوٍ َای فعالیت حاجی پًر دکتر ، مربی: سالم کًدک یًسفیان خاوم:  مربی ، ياگیر َای بیماری

   اير وام خاوم ، مربی: سالم باريری غفًری، مربی: آقای  ای حرفٍ بُداشت

 

 

 

 97/93 93/93 2/93 26/9 99/9 92/9 5/9 28/8 29/8 91/8 7/8 23/7 22/8 96/7 9/7 2/7 99/6 تاریخ:

 َفتٍ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17  

 1گروه

آزمًن پرٌ 
   -عرصٍ

کارگاٌ 
آمًزشی* 
مباحث َر 

 ريز 
 ساعت 
 8 - 31 

 

 رانادم
 خاوم عطاریان
 پایگاٌ امام رضا

 درماوی اقدامات

 امام بیمارستان
 حسیه

 لطفی اقای

 ياکسه پراتیک 
 مُر داقای فرزا

  مرکس آمًزش بًُرزی

کتر دک سالم دکً
 پًر حاجی 

 یدوُم  

 ياکسه خاوم عطاریان 
 پایگاٌ امام رضا

 غیر ياگیر 
 خاوم یًسفیان

 يلیعصر

باريری سالم خاوم وام 
 اير 

 پایگاٌ ابًذر 

اشت محیط خاوم دبُ
 وکًَی مرکس محقق

وظارت برشبکٍ ي 
َای خاوٍ فعالیت 
 اشتدبُ

 مُردآقای فرزا

ارس ي وًجًاوان خاوم دم
 کتر پًر حاجید

 یدوُم 

فعالیت َای خاوٍ 
 اشتدبُ

 خاوم اخرتی 
 عریان

 اشت حرفٍ ای دبُ
 س غفًریدمُى

 مرکس محقق

بیماری َای  ياگیر 
 یًسفیان
 يلیعصر

 ک ماوا سیاریدکً
 عطاریان

بیماری َای غیر ياگیر ي 
 یًسفیانياگیر خاوم 

 يلیعصر

 مادران
 عطاریان خاوم

 پایگاٌ امام رضا

 2گروه
 

 غیر ياگیر 
 خاوم یًسفیان

 يلیعصر

 ياکسه پراتیک 
 مُر داقای فرزا

مرکس آمًزش 
  بًُرزی

 درماوی اقدامات

 حسیه امام بیمارستان

 لطفی اقای

 مادران
 خاوم

 عطاریان
 پایگاٌ امام رضا

کتر پًر دک سالم دکً
 حاجی 

 پایگاٌ وُم ذی

 

 ياکسه خاوم عطاریان 
 پایگاٌ امام رضا

اشت محیط خاوم دبُ
 وکًَی

 مرکس محقق

بیماری َای  ياگیر 
 یًسفیان
 يلیعصر

وظارت برشبکٍ ي 
فعالیت َای خاوٍ 

 اشتدبُ
 مُردآقای فرزا

فعالیت َای خاوٍ 
 اشتدبُ

 خاوم اخرتی 
 عریان

ارس ي وًجًاوان دم
 کتر پًر حاجیدخاوم 

 یدوُم 

باريری سالم خاوم وام 
 اير 

 پایگاٌ ابًذر 

 اشت حرفٍ ای دبُ
 س غفًریدمُى

 مرکس محقق

بیماری َای غیر ياگیر 
  اقای شجاعي ياگیر 

 پایگاٌ امام رضا

 مادران
 عطاریان خاوم

 پایگاٌ امام رضا

 ک ماوا دکً
 سیاری

 عطاریان

 3گروه 
 

 

ک سالم ي  دکً
 کتر پًر حاجی د

 پایگاٌ وُم ذی

 ياکسه پراتیک 
 مُر داقای فرزا

مرکس آمًزش 
  بًُرزی

 غیر ياگیر 
 خاوم یًسفیان

 يلیعصر

 رماویدامات داق
بیمارستان امام 

 حسیه
 لطفیاقای 

 مادران
 خاوم

 عطاریان
 پایگاٌ امام رضا

باريری سالم خاوم وام 
 اير 

 پایگاٌ ابًذر 

 ياکسه خاوم عطاریان 
 پایگاٌ امام رضا

وظارت برشبکٍ ي فعالیت 
 اشتدَای خاوٍ بُ
 مُردآقای فرزا

فعالیت َای خاوٍ 
 اشتدبُ

 خاوم اخرتی 
 عریان

بیماری َای  ياگیر 
 یًسفیان
 يلیعصر

اشت محیط خاوم دبُ
 وکًَی

 مرکس محقق

ارس ي وًجًاوان خاوم دم
 کتر پًر حاجید

 یدوُم 

 مادران
 عطاریان خاوم

 پایگاٌ امام رضا

 اشت حرفٍ ای دبُ
 س غفًریدمُى

 مرکس محقق

 ک ماوا سیاریدکً
 عطاریان

بیماری َای غیر ياگیر ي 
 ياگیر اقای شجاع 

 پایگاٌ امام رضا

 4گروه 

 ياکسه پراتیک 
 مُر داقای فرزا

مرکس آمًزش 
  بًُرزی

ک سالم ي دکً
 کتر پًر حاجی د

 یدوُم  

 مادران
 خاوم

 عطاریان
 پایگاٌ امام رضا

 رماویدامات داق
بیمارستان امام 

 حسیه
 لطفیاقای 

برشبکٍ ي فعالیت وظارت 
 اشتدَای خاوٍ بُ
 مُردآقای فرزا

فعالیت َای خاوٍ 
 اشتدبُ

 خاوم اخرتی 
 عریان

 غیر ياگیر 
 خاوم یًسفیان

 يلیعصر

 ياکسه 
 خاوم عطاریان 
 پایگاٌ امام رضا

ارس ي وًجًاوان دم
 کتر پًر حاجیدخاوم 

 یدوُم 

وام  باريری سالم خاوم
 اير 
  ابًذرپایگاٌ 

بیماری َای  ياگیر 
 یًسفیان
 يلیعصر

 ک ماوا سیاریدکً
 عطاریان

بیماری َای غیر ياگیر 
 ي ياگیر اقای شجاع 

 پایگاٌ امام رضا

 مادران
 عطاریان خاوم

 پایگاٌ امام رضا

 اشت حرفٍ ای دبُ
 س غفًریدمُى

 مرکس محقق

 اشت محیط دبُ
 خاوم وکًَی مرکس محقق

 5گروه 

 رماویدامات داق
بیمارستان امام 

 حسیه
 لطفیاقای 

 رانادم
 خاوم عطاریان
 پایگاٌ امام رضا

 ياکسه پراتیک 
 مُر داقای فرزا

  مرکس آمًزش بًُرزی

 اشت محیط دبُ
خاوم وکًَی مرکس 

 محقق

باريری سالم خاوم وام 
 اير 

 پایگاٌ ابًذر 

کتر پًر دک سالم دکً
 حاجی 

 یدوُم  

وظارت برشبکٍ ي 
فعالیت َای خاوٍ 

 اشتدبُ
 مُردآقای فرزا

فعالیت َای خاوٍ 
 اشتدبُ

 خاوم اخرتی 
 عریان

ياکسه خاوم 
 عطاریان 

 پایگاٌ امام رضا

 مادران
 عطاریان خاوم

 پایگاٌ امام رضا

غیر بیماری َای  
 شجاع ياگیر 

 امام رضا

بیماری َای  ياگیر 
 یًسفیان
 يلیعصر

 ک ماوا سیاریدکً
 عطاریان

ارس ي وًجًاوان دم
کتر پًر حاجی دخاوم 

 یدوُم 

بیماری َای غیر ياگیر ي 
 ياگیر اقای شجاع 

 پایگاٌ امام رضا

 اشت حرفٍ ای دبُ
 س غفًریدمُى

 مرکس محقق

 6گروه 

 رماویدامات داق
بیمارستان امام 

 حسیه
 لطفی اقای 

 ياکسه پراتیک 
 مُر داقای فرزا

مرکس آمًزش 
  بًُرزی

کتر پًر دک سالم دکً
 حاجی 

 یدوُم  

 ياکسه
 خاوم عطاریان
 پایگاٌ امام رضا

 غیر ياگیر 
 خاوم یًسفیان

 يلیعصر

وظارت برشبکٍ ي فعالیت 
 اشتدَای خاوٍ بُ
 مُردآقای فرزا

 اشت حرفٍ ای دبُ
 س غفًریدمُى

 مرکس محقق

بیماری َای ياگیر ي 
 اقای شجاع

 پایگاٌ امام رضا

 اشت محیط دبُ
خاوم وکًَی مرکس 

 محقق

بیماری َای غیر ياگیر 
 ي ياگیر اقای شجاع 

 پایگاٌ امام رضا

 سیاریک ماوا دکً
 عطاریان

 ياکسه
 خاوم عطاریان
 پایگاٌ امام رضا

فعالیت َای خاوٍ 
 اشتدبُ

 خاوم اخرتی 
 عریان

بیماری َای غیر ياگیر 
 دي ياگیر اقای کر

 پایگاٌ ابًذر

ارس ي وًجًاوان خاوم دم
 کتر پًر حاجید

 یدوُم 

 ياکسه 
 خاوم ابراَیم زاذٌ

 پایگاٌ ابًذر

  7گروه 

 ياکسه پراتیک 
 مُر داقای فرزا

مرکس آمًزش 
  بًُرزی

 رماویدامات داق
بیمارستان امام 

 حسیه
 لطفیاقای 

 ياکسه 
 خاوم عطاریان 

 امام رضا 

 غیر ياگیر 
 خاوم یًسفیان

 يلیعصر

کتر پًر دک سالم دکً
 حاجی 

 یدوُم  

 اشت محیط دبُ
خاوم وکًَی مرکس 

 محقق

ارس ي وًجًاوان دم
کتر پًر حاجی دخاوم 

 یدوُم 

وظارت برشبکٍ ي فعالیت 
 اشتدَای خاوٍ بُ
 مُردآقای فرزا

 ک ماوا سیاریدکً
 عطاریان

فعالیت َای خاوٍ 
 اشتدبُ

 خاوم اخرتی 
 عریان

 اشت حرفٍ ای دبُ
 س غفًریدمُى

 مرکس محقق

بیماری َای غیر ياگیر 
 اقای شجاعي 

 پایگاٌ امام رضا

 ياکسه 
 خاوم ابراَیم زاذٌ

 پایگاٌ ابًذر

 ياکسه
 خاوم یًسفیان 

 يلیعصر

بیماری َای غیر ياگیر ي 
 دياگیر اقای کر
 پایگاٌ ابًذر

بیماری َای  ياگیر 
 یًسفیان
 يلیعصر

 مراکس کاراموزی                                        
خاوٍ َای پایگاٌ غیر ضمیمٍ رمضاوی،  رمضاوی،، پایگاٌ بُداشت ضمیمٍ رمضاویزشی مرکس خدمات جامع سالمت آمًزشی محقق، پایگاٌ  سالمت ابًذر، پایگاٌ سالمت امام رضا،  مرکس آمًزش بًُرزی ، مرکس خدمات جامع سالمت آمً

 ، مًرشک ي شتر خسب.دردعریان ي فبُداشت 

 کل ساعت کارآموزی

 هفته11

 ساعت 

 درماوی اقدامات

 حسیه امام بیمارستان
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 زمان بىدی کارگاٌ َا 

 8-12ساعت  تاریخ ردیف

 آزمًن پرٌ عرصٍ 19/06/1401 1

 آزمًن پرٌ عرصٍ 20/06/1401 2

 بیماری َای غیر ياگیر 21/06/1401 3

 مادران 22/06/1401 4

 باريری سالم 23/06/1401 5

 کًدک سالم 27/06/1401 6

 بیماری َای ياگیر 28/06/1401 7

 ارسدوًجًاوان ي م 29/06/1401 8

 اشت محیط ي حرفٍ ایدبُ 30/06/1401 9

 1کالس   –مات جامع سالمت آمًزشی محققدمرکس خمکان برگساری: 

 


