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7سالن  سالن شهید غفاری     آزمایشگاه کن  ایام هفته مورخ 

   1/9/98  جمعه 

مدهای اایمن سازی و پی 

 نامطلوب)دشتبانی(

2/9/98 جلسه فرمانداری ) دکتر احمدنیا(  شنبه 

مخاطرات در  سکیر یابیارز 

)مهندس زارع(کار طیمح  

3/9/98 آموزش مراقبین )خ موسوی(  یکشنبه 

 جلسه شیر مادر )کشاورزیان و معاونت ( سالمت میانساالن)خ خانی( 

 شبکه ها و مراکز دانشگاه
4/9/98  دوشنبه  

آموزش  آموزش مراقبین )خ موسوی(  
در  یدستور عمل ارائه خدمات بهداشت

)گسترش(هزار نفر 20 یباال یشهرعا  

5/9/98  سه شنبه 

نفر  9) کن شگاهیآزما

مراقب سالمت( دکتر 

یجعفرآباد  

6/9/98 سالمت میانساالن)خ خانی(   جهار شنبه 

      7/9/98  پنج شنبه 

   8/9/98  جمعه 

9/9/98 سالمت میانساالن)خ خانی(    شنبه  

10/9/98 جلسه هیئت رئیسه دانشگاه    یکشنبه 

نفر  9) کن شگاهیآزما

سالمت( دکتر مراقب 

یجعفرآباد  

 صحیح های روش با آشنایی

اعتیاد)موسوی(  از پیشگیری

 پزشکان(

11/9/98 جلسه هماهنگی آموزش  دوشنبه 

12/9/98 آموزش مراقبین )خ موسوی(    سه شنبه 

13/9/98 جلسه سرپرستان)خ عربان(    چهار شنبه 

   14/9/98  پنج شنبه 

   15/9/98  جمعه 

نفر  9) کن شگاهیآزما

مراقب سالمت( دکتر 

یجعفرآباد  

 تحول نظام های برنامه با آشنایی

 و دهان)دکتر اردالن( سالمت

 دندان

خزایی( -)خانوادهجلسه هماهنگی فصلی  16/9/98  شنبه 

با برنامه های نظام تحول  ییآشنا 

)دکتر  و دندان سالمت دهان

 اردالن(

17/9/98 آموزش مراقبین )خ موسوی(  یکشنبه 

و  یروان هیاول تهاییحما 

 )خ ایرانمدار(ایدر بال یاجتماع

STI خ فخیره( -)پزشکان  18/9/98  دوشنبه 

19/9/98 آموزش مراقبین )خ موسوی(    سه شنبه 

نفر  9) کن شگاهیآزما

مراقب سالمت( دکتر 

یجعفرآباد  

20/9/98 (ITپاورپوینت )خ مختاریان )   چهارشنبه 

   21/9/98  پنج شنبه 

   22/9/98  جمعه 

 STI خ فخیره( -)ماماهای مراکز  )خ موسوی()مراقبین سالمت   23/9/98  شنبه 
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 فرزندپروری آموزشی کارگاه 

 انتخابی)خ باغبان(

24/9/98 آموزش مراقبین )خ موسوی(  یکشنبه 

شنا و  یبهداشت استخرها 

ی)فاطمی(حیمراکز تفر  

 بیکاهش آس یبرنامه ها یکارگاه آموزش

)مراقبین فخیره()خ پر خطر یدر گروهها

 سالمت(

25/9/98  دوشنبه 

جلسه هماهنگی تغذیه)خانم  

 علیان(

26/9/98 آموزش مراقبین )خ موسوی(  سه شنبه 

27/9/98 پیشگیری از مرگ مادر )خ مظفری(    چهارشنبه 

   28/9/98  پنج شنبه 

   29/9/98  جمعه 

مدهای اایمن سازی و پی کارگاه اچ آی وی )خ فخیره( 

 نامطلوب)دشتبانی(

  30/9/98  شنبه 

 


