
برنامه کارآموزی دانشجویان مهندسی بهداشت   ۱۱:۱۶ساعت   ۱۳۹۸آبان  ۲۸مورخ   ۶۵۷۵پیرو اطالعیه کد : 

 گردد:ای به شرح زیر اعالم میحرفه

 

 ایمهندسی بهداشت حرفه ناپیوستهبرنامه کارآموزی کارشناسان 

 ۱۷-۱۵ ۱۵-۱۳ ۱۳-۱۲ ۱۲-۱۰ ۱۰-۸ روز هفته

دکتر صمدی  -روش تحقیق شنبه

 ساعت ۵۱ –

دکتر صمدی  -روش تحقیق

 ساعت ۵۱ –

( دکتر SPSS,Excelآمار ) 

 ساعت ۵۶ –اصغری 

( دکتر اصغری SPSS,Excelآمار )

 ساعت ۵۶ –

 ۷۵ -مهندس توکل  – GIS    یکشنبه

 ساعت

GIS –  ساعت ۷۵ -مهندس توکل 

 ۷۵ -مهندس توکل  – GIS    دوشنبه

 ساعت

دکتر  –افزار ریسک مواد سمی نرم

 قمری

( دکتر SPSS,Excelآمار )    شنبهسه

 ساعت ۴۰ –اصغری 

( دکتر اصغری SPSS,Excelآمار )

 ساعت ۴۰ –

 دکتر آقایی -افزارهای ایمنینرم دکتر آقایی -افزارهای ایمنینرم    چهارشنبه

 

 

 

 «کارآموزی یک»ای برنامه کارآموزی کارشناسان پیوسته مهندسی بهداشت حرفه

 ۱۷-۱۵ ۱۵-۱۳ 13-12 ۱۲-۱۰ ۱۰-۸ روز هفته

دکتر  -ارتباط با صنعت اداره کار-مرکزبهداشت اداره کار-مرکزبهداشت اداره کار-مرکزبهداشت شنبه

 ساعت ۲۶قمری 

دکتر  -ارتباط با صنعت

 ساعت ۲۶قمری 

   اداره کار-مرکزبهداشت اداره کار-مرکزبهداشت اداره کار-مرکزبهداشت یکشنبه

دکتر  –ای اخالق حرفه بازید از صنعت از صنعت بازید بازید از صنعت دوشنبه

 ساعت ۲۶تاجیک 

دکتر  –ای اخالق حرفه

 ساعت ۲۶ -تاجیک

   اداره کار-مرکزبهداشت اداره کار-مرکزبهداشت اداره کار-مرکزبهداشت شنبهسه

   بازید از صنعت بازید از صنعت بازید از صنعت چهارشنبه

   ساعت ۵۱کشی نقشه ساعت ۵۱کشی نقشه ساعت ۵۱کشی نقشه پنجشنبه

 

 

  



بندی زیر در مرکز بهداشت شهرستان اراک و اداره کل رفاه تعاون و کار استان مرکزی حضور دانشجویان مطابق گروه

 «کارآموزی یک»

 

مرکز بهداشت  ۹۸ /۹ /۱۴لغایت  ۹۸ /۹ /۲گروه اول:  

 شهرستان اراک 

اداره کل کار استان  ۹۸/  ۹/  ۲۷لغایت  98/  9/  16 

 مرکزی

اداره کل کار  ۹۸ /۹ /۱۴لغایت  ۹۸ /۹ /۲:  دومگروه 

 استان مرکزی 

مرکز بهداشت  ۹۸/   ۹/  ۲۷لغایت  98/  9/  16

 شهرستان اراک 

 امیرحسین تاج میری مریم ابراهیمی

 الهه خدیو   رویا خوبان 

 سحر فتحی آشتیانی  زهرا دالور

 پرهام محمدپورلیما زهراسادات میرمهدی

 نیلوفر گلیج سپیده زند

 فاطمه سادات سیدی بازنه فیروزه کریمی چنگزینی

 زهرا قاسمی لیال سلیمانی 

 مرجان باقرانی محدثه شبانی

 مینا مختاری مریم بخشی

 فرانک یارمحمدی 

 
 

 


