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برنامه جلسات آموزشی  بهمن ماه سال١٣٩٧

ساعات تمامی پیش آزمون ها از ٨ صبح الی ٢٣ همان روز می باشد. 

در پایگاه سالمت  شریعتی و جواهری در روز جلسات بصورت چرخشی یکی از مراقبین حضور داشته باشند. 

مکان اطالعات پیش آزمون موضوع جلسه ساعت تاریخ مدعوین نام جلسه رد ف
ی

کدپیش آزمون:٨٥٢٨

تاریخ:٩٧/١١/٢

پیشگیری از کم تحرکی وفعالیت بدنی در 

بیماریها

- احیاء پایه در کودکان

سالن 

اجتماعات 

مرکز 

بهداشت - هماهنگی واحد سالمت روان و خانواده

٨:٣۰
 ٩٧/١١/٣

چهارشنبه
بهورزان بهورزان ١

کدپیش آزمون:٨٥٢٩

تاریخ:٩٧/١١/٦

آشنایی با دستورالعمل بیماری تاالسمی و 

فرم های مربوطه

کدپیش آزمون:٨٥٣١

تاریخ:٩٧/١١/٦

تغییرات برنامه کم کاری  مادرزادی 

تیروئید در سامانه سیب

کدپیش آزمون:٨٥٣٠

تاریخ:٩٧/١١/٦

غربالگری ،تشخیص و مداخله به موقع 

شنوایی نوزادان و شیر خواران

سالن 

اجتماعات 

مرکز 

بهداشت

- هماهنگی واحد سالمت روان و خانواده

٨
 ٩٧/١١/٧

یکشنبه

کلیه مراقبین 

سالمت(مرد . زن) 

،کاردان مبارزه با بیماری 

های و خانواده  و ماماها

مراقبین 

سالمت

٢

کدپیش آزمون:٨٥٣٢
تاریخ:٧ الی ٨ بهمن

آشنایی با دستورالعمل بیماری تاالسمی 

کدپیش آزمون:٨٥٣٥

تاریخ:٧الی٨ بهمن

تغییرات برنامه کم کاری  مادرزادی 

تیروئید در سامانه سیب

کدپیش آزمون:٨٥٣٣

تاریخ:٧الی٨ بهمن 

غربالگری ،تشخیص و مداخله به موقع 

شنوایی نوزادان و شیر خواران 

-
اطالعات ماندگارسالمت روان و چاقی در 

دوران بارداری

سالن 

اجتماعات 

مرکز 

بهداشت

- هماهنگی واحد آموزش سالمت

٨:٣۰
٩٧/١١/٩ سه 

شنبه
بهورزان بهورزان ٣

کد پیش آزمون:٩٧/١١/١٣

تاریخ:٨٥٣٨

پیشگیری از کم تحرکی و فعالیت های بدنی 

در بیماری ها

کد پیش آزمون٩٧/١١/١٣

تاریخ:٨٥٣٦

مراقبتهای ویژه نوجوانان بر اساس بسته 

خدمتی 

-
اطالعات ماندگار بهداشت روان و چاقی د 

ردوران بارداری 

سالن 

اجتماعات 

مرکز 

بهداشت

- هماهنگی واحد خانواده

٨
 ٩٧/١١/١٤

یکشنبه

کلیه مراقبین 

سالمت(مرد . زن) 

،کاردان مبارزه با بیماری 

های و خانواده  و ماماها

مراقبین 

سالمت
٤

کد پیش آزمون:٨٥٤٠

 تاریخ:٩٧/١١/١٤

پیشگیری از کم تحرکی و فعالیت بدنی در 

بیماریها

کد پیش آزمون:٨٥٤١

 تاریخ:٩٧/١١/١٤
آشنایی با دستورالعمل بیماری تاالسمی 

متعاقبأ اعالم می گردد  توانمد سازی کارکنان در برنامه سالمندان 

سالن 

اجتماعات 

مرکز 

بهداشت

-
هماهنگی واحدسالمت خانواده ،  بهداشت 

روان  و آموزش سالمت

٨:٣۰
 ٩٧/١١/١٥

دوشنبه
پزشکان پزشکان ٥

واحد 

خانواده
- هماهنگی واحد خانواده ۱۱

 ٩٧/١١/٢٥

پنجشنبه

کاردان های ناظر 

خانواده
کاردان ها ٦
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