
400-99نیمسال اول  96برنامه کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی ورودی   

 ششمهفته 

 30/7/99لغایت 26/7/99
 

 پنجمهفته  

 23/7/99لغایت  19/7/99

 چهارمهفته  

 16/7/99لغایت 12/7/99

 سومهفته  

 9/7/99لغایت 5/7/99

 دومهفته 

 2/7/99لغایت 29/6/99

 هفته اول

 26/6/99لغایت 22/6/99

 گروه

 تغذیه ، حرفه ای، محیط

 1درمانگاه 

های واگیر و غیر واگیر  بیماری

 1 درمانگاه

و کودکان مادران  پایگاه و کودکان مادران 1 واکسیناسیون درمانگاه پایگاه واکسیناسیون

 1درمانگاه

1 

های واگیر و غیر  بیماری 1 واکسیناسیون درمانگاه پایگاه یناسیونواکس

 1 واگیر درمانگاه

 تغذیه ، حرفه ای، محیط

 1درمانگاه 

 ان درمانگاهو کودک مادران

1 

 وکودکان درمانگاه مادران

2 

2 

بیماری های واگیر و غیر  ب

 1واگیر درمانگاه 

تغذیه ، حرفه ای، محیط 

 1درمانگاه 

 و کودکان درمانگاه مادران مادران و کودکان پایگاه

1 

 3 1 درمانگاه یناسیونواکس پایگاهواکسیناسیون 

مادران و کودکان  واکسیناسیون پایگاه 1واکسیناسیون درمانگاه 

 1درمانگاه

 و کودکان درمانگاه مادران

2 

بیماری های واگیر و غیر 

 1واگیر درمانگاه

 تغذیه ، حرفه ای، محیط

 1درمانگاه 

4 

 تغذیه ، حرفه ای، محیط پایگاهواکسیناسیون  1واکسیناسیون درمانگاه  1مادران و کودکان درمانگاه 2مادران وکودکان درمانگاه 

 1درمانگاه 

های واگیر و غیر  بیماری

 1 واگیر درمانگاه

5 

بیماری های واگیر و غیر واگیر  1واکسیناسیون درمانگاه 

 1درمانگاه 

مادران وکودکان درمانگاه 

2 

 تغذیه ، حرفه ای، محیط

 1درمانگاه 

مادران و کودکان درمانگاه 

2 

 6 پایگاه واکسیناسیون

تغذیه ، حرفه ای، محیط  2درمانگاه مادران و کودکان  واکسیناسیون پایگاه

 1درمانگاه 

بیماری های واگیر و غیر 

 1واگیر درمانگاه 

 7 پایگاهو کودکان  مادران  1واکسیناسیون درمانگاه 

 

 

 

 

 

 

 



004-99نیمسال اول  96برنامه کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی ورودی   

 

 

 هفته ششم

10/10/99لغایت 6/10/99  
 

 هفته پنجم

3/10/99لغایت 29/9/99  

 هفته چهارم

26/9/99لغایت 22/9/99  

 هفته سوم

19/9/99لغایت 15/9/99  

 هفته دوم

12/9/99لغایت 8/9/99  

 هفته اول

5/9/99لغایت  9/99/ 1  

 گروه

 تغذیه ، حرفه ای، محیط

1درمانگاه   

بیماری های واگیر و غیر واگیر 

1درمانگاه   

1واکسیناسیون درمانگاه  واکسیناسیون پایگاه مادران و کودکان  مادران و کودکان پایگاه 

1درمانگاه  

1 

پایگاه واکسیناسیون 1واکسیناسیون درمانگاه   بیماری های واگیر و غیر  

1واگیر درمانگاه   

 تغذیه ، حرفه ای، محیط

1درمانگاه   

مادران و کودکان درمانگاه 

1 

مادران وکودکان درمانگاه 

2 

2 

بیماری های واگیر و غیر واگیر  

1درمانگاه   

تغذیه ، حرفه ای، محیط 

1درمانگاه   

مادران و کودکان درمانگاه  مادران و کودکان پایگاه

1 

1واکسیناسیون درمانگاه  واکسیناسیون پایگاه  3 

1واکسیناسیون درمانگاه  مادران و کودکان  واکسیناسیون پایگاه 

1درمانگاه  

مادران و کودکان درمانگاه 

2 

بیماری های واگیر و غیر 

1واگیر درمانگاه  

تغذیه ، حرفه ای، محیط 

1درمانگاه   

4 

2وکودکان درمانگاه مادران  1مادران و کودکان درمانگاه  1واکسیناسیون درمانگاه   تغذیه ، حرفه ای، محیط  واکسیناسیون پایگاه 

1درمانگاه   

بیماری های واگیر و غیر 

1واگیر درمانگاه   

5 

1واکسیناسیون درمانگاه  بیماری های واگیر و غیر واگیر  

1درمانگاه   

مادران وکودکان درمانگاه 

2 

 تغذیه ، حرفه ای، محیط

1درمانگاه   

مادران و کودکان درمانگاه 

2 

 6 واکسیناسیون پایگاه

2مادران و کودکان درمانگاه  واکسیناسیون پایگاه تغذیه ، حرفه ای، محیط  

1درمانگاه   

بیماری های واگیر و غیر 

1واگیر درمانگاه   

1واکسیناسیون درمانگاه   7 مادران  و کودکان پایگاه 

 


