
    1398 دیبرنامه کارگاهها و جلسات در مرکز بهداشت شمال غرب تهران   

 ایام هفته  مورخ  7سالن       سالن شهید غفاری 

 موضوع  گروه هدف  مدرسین کارگاه  موضوع  گروه هدف  مدرسین کارگاه   

 خانم ها        
کریمی  علیان ، 

دشتبانی و  

 باغبان  

گروه سوم مراقبین  

 سالمت 
 آموزش مراقبین 

 (خ موسوی)
 یک شنبه   98/10/1

 دو شنبه   98/10/2            

 خانم ها        
کریمی ، علیان ، 

 باغبان

مراقبین سالمت  

 گروه چهارم 
 آموزش مراقبین 

 (خ موسوی)
 سه شنبه    98/10/3

 چهارشنبه    98/10/4            

خانم دشتبانی       

   آقای مردانی
کارشناسان زنجیره 

 سرما و 
واکسیناتورهای 

 بیمارستانها 

ایمن سازی و 

پیامدهای 

  نامطلوب 

 شنبه   98/10/7

        
گروه 

گسترسخانم ها   

 جامعی کشاورز

تاالسمی و  گروه اول مراقبین 

 بیماریهای 
ژنتیک، برنامه  

 طرح تحول،

EPIQ 

98/10/8  

  
  

 بازآموزی

 یک شنبه 

 دو شنبه   98/10/9            

خانم دکتر       

احمدنیا و 

رحیمی 

مهندس  

 شهبازی

آموزش تیم  اعضای تیم عملیاتی 

 عملیاتی در 

 بحران

 سه شنبه    98/10/10

 چهارشنبه   98/10/11            

 شنبه   98/10/14 جشنواره غذا  پرسنل ستاد   خانم علیان       

تاالسمی و  گروه دوم مراقبین         

 بیماریهای 

 ژنتیک، 
برنامه 

 طرح  تحول،

EPIQ  

98/10/15  

  
  

 بازآموزی

 یک شنبه 



دکترها رحیمی       

میرشریفی 

نوربخش 

مهندس  

 شهبازی

آموزش تیم  اعضای تیم عملیاتی 

 عملیاتی در 

 بحران

 دو شنبه   98/10/16

 شنبه سه    98/10/17 جلسه سرپرستان   سرپرستان مراکز         
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 خانم علیان        

  

  

  

  
 ( خ خزایی) 

 کارشناسان تغذیه  

  

  

  
 کاردان های مامایی  

 ریزمغذی هاو  

تغذیه در دوران  

 مختلف زندگی،

آزمون کاردان  

های مامایی مراکز 

 -14دولتی 

13  

 چهارشنبه   98/10/18

 خانم ها        
 ایرانمدار علیان 

   کرم رضایی

آموزش تیم  اعضای تیم عملیاتی 

عملیاتی در 

 بحران  

 شنبه   98/10/21

تاالسمی و  گروه سوم مراقبین         

 بیماریهای 

 ژنتیک، 
برنامه طرح  

 تحول،

EPIQ  

98/10/22  

  
  

 بازآموزی

 یکشنبه 

واحد بهداشت        

 روان

مشاورین مدارس 

5و2مناطق    
حمایتهای  

 روانی در بالیا

 دوشنبه   98/10/23

 آقای دکتر       
 هاشم ستاره  

کارشناسان 

بهداشت حرفه ای 

درون  بخش و برون 

 بخش 

 ارزیابی ریسک 
 مواد شیمیایی  

 سه شنبه   98/10/24

 چهارشنبه    98/10/25            

کارشناسان  خانم فاطمی  

 بهداشت  محیط 
 تغذیه سالم در 

 مدارس
 شنبه   98/10/28      

ایرانمدار باغبان خانمها 

 و   آقای موسوی 
بازآموزی   روانشناسان  

سالمت روانی 

اجتماعی و  

 اعتیاد 

گروه چهارم    

 مراقبین
تاالسمی و 

 بیماریهای 

 ژنتیک، 
برنامه طرح  

 تحول،

EPIQ  

98/10/29  

  
  

 بازآموزی

 یکشنبه 



 خانم دکتر       
 احمدنیا خانم 

وهاجی مهندس 

زارعی و خانم  

 گنجی 

 رابطین سالمت 
 ادارات دولتی  

   سالمت کارکنان  

  9/10/30 
8  

 دو شنبه 

  


