
تربیت  چهاردهمبرنامه زمانبندی دوره 

 1041ماه  و دی  آذر آبان  و   بهگران
 

 موضوع آموزشی /مدرس زمان

 71-71 71-71 تار یخ روز

 اصول بهداشت حرفه ای )مهندس برازنده( اصول بهداشت حرفه ای )مهندس برازنده( 12/8/2042 شنبه

 کریم فرد زارعی(یمنی )مهندس ا کریم فرد زارعی(ایمنی )مهندس  12/8/2042 دوشنبه

 12/8/2042 چهارشنبه
 تشکیالت شبکه و بهداشت حرفه ای

 (برازنده)مهندس 

 عوامل بیولوژیکی

 (احمدی)مهندس  

 (یهقامینی قراواکسیناسیون، زنجیره سرما )آقای  (اسحاقیهبرنامه اجرایی التور )آقای  18/8/2042 شنبه

 عزتی(ایمنی )مهندس  (م فرد زارعیکریایمنی )مهندس  1/9/2042 چهارشنبه

 قوانین و مقررات )مهندس برازنده( (عزتیایمنی )مهندس  2/9/2042 شنبه

 صادقی مهر(مهندس عوامل ارگونومیکی ) صادقی مهر(مهندس عوامل ارگونومیکی ) 7/9/2042 دوشنبه

 (بیگدلومهندس کلیات بهداشت محیط ) (بیگدلوکلیات بهداشت محیط )مهندس  9/9/2042 چهارشنبه

 (مهندس تندکارتغذیه ) (آقای مهدی میرحیدریکلیات بیماری ها ) 21/9/2042 شنبه 

 (خانم شادی پورآموزش بهداشت ) خانم شادی پور(آموزش بهداشت ) 20/9/2042 دوشنبه

 (ستیدو) مهندس  محیط کار عوامل شیمیایی (دوستی) مهندس  محیط کار عوامل شیمیایی 21/9/2042 چهارشنبه

 )مهندس علوی نیا(  عوامل فیزیکی محیط کار )مهندس علوی نیا(  عوامل فیزیکی محیط کار 29/9/2042 شنبه

 (مهندس برازندهبیماریهای ناشی از کار ) (مهندس برازندهبیماریهای ناشی از کار ) 12/9/2042 دوشنبه

 بهداشت روان )آقای علیرضا شفیعی( بهداشت روان )آقای علیرضا شفیعی( 12/9/2042 چهارشنبه

 (فالحتی)خانم  قانون جوانی جمعیت (فالحتی)خانم  قانون جوانی جمعیت 11/9/2042 شنبه

 (عبدالحسنیآقای ایدز، هپاتیت، سل ) (آقای عبدالحسینیایدز، هپاتیت، سل ) 18/9/2042 دوشنبه

 (مهندس برازنده) ری های ناشی از کاربیما (آقای سجادی) بهداشت دهان و دندان 24/9/2042 چهارشنبه

 کاظمی(مهندس معاینات سالمت شغلی ) (فروغیمهندس ) مقابله با بالیا 2/24/2042 شنبه

 (فراهانیمهندس آقای بهداشت محیط ) (فراهانیمهندس آقای )  بهداشت مواد غذایی 2/24/2042 دوشنبه

 )مهندس صادقی مهر( بازدیـــــــــد 24/24/2042 شنبه

 27/24/2042 شنبه
متری شهید 14صبح در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان قم واقع در  48آزمون نهایی رأس ساعت 

 )مهندس صادقی مهر( بهشتی برگزار می گردد.
 

فقیت در آزمون . گواهی بعد از اتمام دوره و مو2جلسه در طول دوره باعث حذف از دوره می گردد. 3. غیبت بیش از 1قابل توجه کارآموزان: 

 . از سه نفر برتر دوره در جلسه ای با حضور کارفرمایان شرکت های تقدیر به عمل خواهد آمد.4صادر خواهد شد. 
 


