
 96 ماه اسفند –دانشجويان پزشکی پزشکی اجتماعی برنامه كارورزي 

ردي

 ف
 تاريخ ايام هفته

 ساعت
 استاد مربوطه محل آموزش موضوع درس

 دکتر رحمانیان گروه پزشکی اجتماعی ه و اولویت بندی مشکالت بهداشتی و کار گروهیارزیابی جامع -طرح دوره، گروه بندی 9-11 1/11/96 چهار شنبه 1

 معاونت بهداشتی سامانه یکپارچه سیب )با اولویت وظایف پزشک، نحوه مدیریت تیم سالمت با استفاده از سامانه( 15/8-11 5/11/96 شنبه 2

کارشناسان معاونت 

مهندس )بهداشتی 

 (رهجو

 ر رحمانیاندکت  گروه پزشکی اجتماعی کار گروهی -اپیدمی و طغیان ها و نحوه تشخیص آن 15/8-11 6/11/96 يک شنبه 3

 15/8-11 7/11/96 دوشنبه 4
( )مادران، 2(، برنامه های سالمت کشوری )51( و انجام مشاوره )51نحوه آموزش ) -فیلد آموزشی

 زنان(
 شهری درمانی مراکز بهداشتی

کارشناسان معاونت 

)بهداشت  بهداشتی

 خانواده(

 15/8-11 8/11/96 شنبه سه 1
)عوامل  SDH -، محتمل و قطعی بیماریهای واگیر شایع مراقبت و تعاریف موارد مشکوکنظام 

 (3اجتماعی موثر بر سالمت )
 آقای رحمانیان گروه پزشکی اجتماعی

 15/8-11 9/11/96 شنبهچهار 1
(، اصول مشاوره و برقراری 51روش های مختلف آموزش سالمت در سطح فرد، جمعیت و جامعه )

 (51یک ارتباط موثر )
 رحمانیان قایآ گروه پزشکی اجتماعی

 9-11 11/11/96 شنبه 7
 ، مثلث ایدز، اعتیاد و هپاتیت؛ 2گروه  –فیلد آموزشی 

 ، غربالگری نوزادان، بررسی سالک و بررسی مزدوجین5گروه 

مرکز مشاوره امید، گروه دو: 

گروه یک: آزمایشگاه معاونت 

 بهداشتی

خانم دکتر کاظمی، 

، کارشناسان مرکز

 دکتر رحمانیان

  مراکز بهداشتی درمانی شهری ( )برنامه های بهداشت محیط(2برنامه های سالمت کشوری ) -فیلد آموزشی 15/8-11 11/11/96 هيک شنب 8

کارشناسان معاونت 

)بهداشت  بهداشتی

 محیط(

 15/8-11 11/11/96 دوشنبه 9
اسبه کار گروهی مح -فیلد آموزشینحوه محاسبه شاخص های بهداشتی با استفاده از زیج حیاتی، 

 میزان ها و شاخص های بهداشتی یک خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی با استفاده از زیج حیاتی
 دکتر رحمانیان روستایی مرکز بهداشتی درمانی 

15/11/96 شنبهسه  51  11-15/8 
(، انواع بیمه ها و نقش 57) cost benefitو  cost effectivenessعدالت در سالمت، مفاهیم 

 (54عدالت یا بی عدالتی در سالمت )آنها در تحقق 
 رحمانیان آقای گروه پزشکی اجتماعی

16/11/96 شنبهجهار  55 رحمانیان آقای معاونت بهداشتی سل و هاری(( )2برنامه های سالمت کشوری ) -فیلد آموزشی 11-15/8   

19/11/96 شنبه 52  11-9 
 ، مثلث ایدز، اعتیاد و هپاتیت؛ 5گروه  –فیلد آموزشی 

 ، غربالگری نوزادان، بررسی سالک و بررسی مزدوجین2گروه 

مرکز مشاوره امید، گروه یک: 

گروه دو: آزمایشگاه معاونت 

 بهداشتی

خانم دکتر کاظمی، 

، کارشناسان مرکز

 دکتر رحمانیان

12/11/96 شنبهيک  53  11-15/8 
فرم های غربالگری افراد  کار گروهی و انفرادی تکمیل -فیلد آموزشینحوه غربالگری بیماری دیابت، 

 در معرض خطر دیابت
 دکتر رحمانیان روستایی مرکز بهداشتی درمانی 

11/11/96 شنبهدو  54   شهریدرمانی مراکز بهداشتی  پزشک خانواده شهری  -اصول مدیریت، نحوه مدیریت خدمات و مراکز بهداشتی درمانی 11-15/8 
ت گروه گسترش معاون

 بهداشتی

11/11/96 شنبهسه  51 یی روستامرکز بهداشتی درمانی  ( )بیماری ها( 2برنامه های سالمت کشوری ) -فیلد آموزشی 11-15/8  رحمانیان آقای   

11/11/96 چهار شنبه 51  رحمانیان آقای  شهریدرمانی مراکز بهداشتی  ( )بیماری ها( 2برنامه های سالمت کشوری ) -فیلد آموزشی 11-15/8 

16/11/96 شنبه 57  11-9 
روش های تشخیص زودرس و غربالگری بیمار های شایع و اولویت ( 2برنامه های سالمت کشوری )

 ( در زنان )سرطان سرویکس و پستان(1دار )
 دکتر رحمانیان گروه پزشکی اجتماعی

17/11/96 شنبهيک  58  12/11-11  ه پزشکی اجتماعیگرو دانشکده پزشکی امتحان پايان بخشارائه فعالیت های انجام شده در فیلد،  

 

 



 نکات مهم: 

  اف از دوره محسوب می گرددربه منزله انصدر روز اول غیبت . 

  می گرددنمره( کسر  21کل )نمره از نمره روز غیبت موجه، به ازای هر روز یک  دویک تا. 

  عدی )مباحثی که غیبت داشته در اولین دوره بباید  ، عالوه بر کسر نمره )یک نمره به ازای یک روز(غیبت موجه روز چهارسه تا

  است( شرکت کند. در غیر اینصورت نمره صفر منظور می گردد

 منجر به تکرار دوره می گردد روز 4و غیبت موجه بیش از  به هر تعداد غیبت غیرموجه 

  صبح می باشد. 51/8شروع کالس ها  از ساعت  

 صبح می باشد.  8-51/8نقلیه و ساعت واحد  ،مراکز روستایی محل سوار شدن جهت اعزام به فیلد آموزشی 

  همان روز می باشد. 54حضور در فیلد تا ساعت 

 مطلقاً ممنوع می باشد.   مراکز روستایی آموزشی استفاده از وسیله نقلیه شخصی یا عمومی جهت رفتن به فیلد 

 پوشیدن روپوش و نصب اتیکت نام و نام خانوادگی در فیلد آموزشی اجباری است 

  و نظم و انضباط در کالس و فیلد آموزشی الزامی استرعایت حجاب 

 


