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  ایام هفته   مورخ   7سالن        سالن شهید غفاری 

 گروه    مدرسین کارگاه   موضوع   گروه هدف   مدرسین کارگاه 

  هدف 

  موضوع 

 واحد بالیا         
   مهندس شهبازی

تیم های 
عملیاتی 
مراکز 
   بهداشتی

  سه شنبه    98/11/1 آموزش مدیریت بالیا  

بیماری های           

  واگیر

 دکتر جعفر ابادی 

  پزشکان 
 سل

کارگاه اموز 
ی

  ش  سل
  چهار شنبه    98/11/2

   
 دکتر فتانه رهنما

 

آموزش   

وارنیش 

 مرحله دوم

آموزش   

وارنیش 

 مرحله دوم

  خانم دکتر 

 خانم -مالیری
خانم  -آقاعلیان

  محمدزاده

مراقبین  

  سالمت

   

  شنبه    98/11/5  سالمت سالمندان  

مراقبین              

 سالمت

  1گروه 

طرح وارنیش، 

پوکی استخوان، آموزش 

های هنگام ازدواج و 

مدیریت  پس از ازدواج،

 خشم و 

  پرخاشگری، پیشگیری از 

  خشونت خانگی 

   

98/11/6   

   
   

  بازآموزی

  یکشنبه 

کارشناس    آقای شهبازی           

مسئوالن 

مدیریت  

  بالیا 

  دو شنبه    98/11/7  مدیریت بالیا   

مهندس   آقای         

  فودازی

 کارشناسان 

 بهداشت 
 حرفه ای 

 درون  

  بخش 

  نمونه برداری از آالینده های 

  شیمیایی 

  سه شنبه    98/11/8

  شنبه    98/11/12  جلسه سرپرستان)خ عربان(                



مراقبین              

 سالمت

  2گروه 

طرح وارنیش، پوکی 

استخوان ،آموزش های هنگام 

مدیریت  ازدواج و پس از ازدواج،

 خشم و 

 پرخاشگری، پیشگیری از 

  خشونت خانگی

   

98/11/13   

   

   
   

  بازآموزی

  یکشنبه 

خانمها           

 ایرانمدار 
 باغبان و  آقای 

  موسوی

بازآموزی سالمت روانی و    روانشناسان 

  اجتماعی  و اعتیاد

  دو شنبه    98/11/14

  

خانم           

   ایران مدار
 مشاوران

مدرسه 
 2منطقه 

6و    

حمایتهای روانشناختی در   

 بالیا 

  سه شنبه    98/11/15

  پزشکان آموزش           

  دیده  

  آقای موسوی  

 پزشک فوکال 
پونت دیابت)خ  

  دکتر سیف(

بیماری قلبی و عروقی در    پزشکان 

کاهش   بارداری 

  آسیب

 تغذیه و رژیم درمانی در بیماری  

  دیابت

  چهار شنبه    98/11/16
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 خانم فضعلی           

  
  انفورماتیک 

پرسنل 

   ستادی

 روش های جستجو و فایو اس 

 کردن   

  شنبه    98/11/19

مراقبین                 

 سالمت

  3گروه 

طرح وارنیش، پوکی 

استخوان ،آموزش های هنگام 

مدیریت  ازدواج و پس از ازدواج،

 خشم و 

 پرخاشگری، پیشگیری از 

  خشونت خانگی

   

98/11/20   
   

  بازآموزی

  یکشنبه 

   
  

مراقب  خانم لسانی
   سالمت

  دو شنبه    98/11/21 پیشگیری از سندروم دان  

  چهار شنبه    98/11/23                     

  شنبه    98/11/26                  



          

 خانم موتمنی  

واحد بیماری های 

 غیر واگیر

پرسش 
 گران

 جلسه اموزشی طرح استپس
   8 الی 13 

98/11/27   

   
   

 

  یکشنبه 

کارشناسان   خانم خوشدونی  

بهداشت  

  محیط 

آئین نامه 

اجرایی 

اصالحیه 

 13ماده 

قانون مواد 

خوردنی 

،آشامیدنی 

 ،آرایشی و 

  بهداشتی

   
 کارشناس مسئول 

و کارشناسان  

 بهداشت خانواده 

  آموزش و مدارس

  

   

مسئولین 

  فنی 

بهداشت  

  خانواده

  

  جلسه هماهنگی فصلی خانواده 

   
  جلسه هماهنگی آموزش 

   
 فرایندهای مدارس)سوانح و 

  حوادث ترافیکی در جوانان

  دو شنبه    98/11/28

خانم              
 موتمنی

  سه شنبه    98/11/29  پرسشگران

  چهار شنبه    98/11/30     تمرین دور میزی      بالیا              

   


