
 بر

 سالمت جامعه برنامه کارگاه فیلد  

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی  گروه سالمت جامعه

 اول گروه                      400-401کارشناسی               نیمسال دوم سال تحصیلی  7ترم 

 400/ 11/ 16برنامه روز اول 

 مدرس  عنوان درس  ساعت 

 اسیری خانم دکتر  مراقبین سالمتمروری بر نظام شبکه با تاکید بر شرح وظایف  8-9

 خانم دکترمیرهادیان  کار گروهی   / سال 8ان زیر  کودکدوره ای مراقبت   9-10

 ------- استراحت  10-10/ 5

 خانم دکترمیرهادیان  / کار گروهی  ایمن سازی 10/ 5-11/ 5

 خانم دکتر اسیری    کار گروهی  / آموزش بهداشت 11/ 5-13

 

 400/ 11/ 17برنامه روز دوم 

 مدرس  عنوان درس  ساعت 

 توحیدی خانم  و غربالگری سالمت نوجوانان )بهداشت مدارس( مراقبت دوره ای  8-9

 پوروخشوری خانم دکتر  / کار گروهی سالمت میانساالن  ی مراقبت دوره ای و غربالگر 9-10

 ------- استراحت  10-10/ 5

 توحیدی خانم  مراقبت های دوران بارداری  10/ 5-11/ 5

 کار گروهی گروه سنی سالمند/ سالمت مراقبت دوره ای و غربالگری   11/ 5-13

 

 پوروخشوری خانم دکتر 

 

 skill labبرنامه مهارت آموزی در 

 خانم توحیدی، دکتر نیک بین( دکتر پوروخشوری، اساتید: ) 400/ 11/ 24یکشنبه  -1      

 دکتر میرهادیان، دکتر پوروخشوری، خانم توحیدی( اساتید: )   400/ 12/ 2یکشنبه  -2     

 

 

 مدیر گروه سالمت جامعه 

 شهال اسیری دکتر 



 بر

 سالمت جامعه برنامه کارگاه فیلد  

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی  گروه سالمت جامعه

 دومگروه                      400-401کارشناسی               نیمسال دوم سال تحصیلی  7ترم 

 400/ 12/ 14برنامه روز اول 

 مدرس  عنوان درس  ساعت 

 اسیری خانم دکتر  مراقبین سالمتمروری بر نظام شبکه با تاکید بر شرح وظایف  8-9

 خانم دکترمیرهادیان  کار گروهی   / سال 8ان زیر  کودکدوره ای مراقبت   9-10

 ------- استراحت  10-10/ 5

 خانم دکترمیرهادیان  / کار گروهی  ایمن سازی 10/ 5-11/ 5

 خانم دکتر اسیری    کار گروهی  / آموزش بهداشت 11/ 5-13

 

 400/ 12/ 15برنامه روز دوم 

 مدرس  عنوان درس  ساعت 

 توحیدی خانم  و غربالگری سالمت نوجوانان )بهداشت مدارس( مراقبت دوره ای  8-9

 پوروخشوری خانم دکتر  / کار گروهی سالمت میانساالن  ی مراقبت دوره ای و غربالگر 9-10

 ------- استراحت  10-10/ 5

 توحیدی خانم  مراقبت های دوران بارداری  10/ 5-11/ 5

 کار گروهی گروه سنی سالمند/ سالمت مراقبت دوره ای و غربالگری   11/ 5-13

 

 پوروخشوری خانم دکتر 

 

 skill labبرنامه مهارت آموزی در 

 )اساتید: دکتر میرهادیان، دکتر پوروخشوری، خانم توحیدی(  400/ 12/ 22یکشنبه  -1      

   )اساتید: دکتر میرهادیان، دکتر پوروخشوری، خانم توحیدی(  401/ 1/ 15یکشنبه  -2     

 

 

 مدیر گروه سالمت جامعه 

 شهال اسیری دکتر 


