
 96برنامه زمانبندي بازآموزي بهداشتياران و بهگران در سال 

 تاریخ ایام هفته  ردیف
 / مدرسعنوان آموزشی 

10:30-8:30 
11-

10:30 

 / مدرسعنوان آموزشی 

 13-11 
 محل برگزاري

 مرکز بهداشت التقدیر و تشکر از بهداشتیار و بهگر نمونه س پذیرایی مراسم روز جهانی بهداشت حرفه ای 12/02/96 سه شنبه 1

 30/03/96 سه شنبه 2

 آشنایی با بیماریهای واگیردار )التور، آنفلوانزا( 
 )آقای کرمی(

 آشنایی با بیماریهای غیرواگیردار )سل، هپاتیت، ایدز( 
 )آقای میرحیدری(

 پذیرایی

بهداشت محیط با اولویت بهداشت فردی و عمومی محیط کار 
 )آقای مهندس باباخانی(

 راه های سالم سازی آن  بهداشت آب و
 )آقای مهندس باباخانی(

 مرکز بهداشت

 31/05/96 سه شنبه 3
 قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

 )بازرسان کار(
 پذیرایی

 آشنایی با آیین نامه وسایل حفاظت فردی
 )بازرسان کار(

اداره تعاون، کار 
 و رفاه اجتماعی

 28/6/96 سه شنبه 4
رواگیر در سیستم تحول سالمت )ایراپن( ادغام بیماریهای غی

 )اقای میرحیدری(
 مرکز بهداشت پیشگیری از اعتیاد )بهداشت روان( پذیرایی

 25/07/96 سه شنبه 5
 مقابله با بالیا و آلودگی هوا )خانم مهندس یوسفی( 

 سالمت عوامل اجرایی مدیریت پسماند)آقای مهندس علوی(
 پذیرایی

 عوامل شیمیایی محیط کار، گرد و غبار و گازها و بخارات
 )آقای مهندس دوستی (

 دستور کار با منابع تولید فرابنفش و مادون قرمز
 )آقای مهندس دوستی (

 مرکز بهداشت

 28/09/96 سه شنبه 6
 مقابله با رفتارهای مخاطره آمیز و سوء مصرف مواد و 

 )آقای مهندس شفیعی( مهارت های زندگی
 ذیراییپ

 بیماریها و سرطان های ناشی از کار )آقای دکتر برهانی(
 مقابله با صدا و آئین نامه های مربوطه )آقای مهندس احمدی(

 مرکز بهداشت

 26/10/96 سه شنبه 7
 آشنایی با آئین نامه انضباطی اداره کار

 )بازرسان کار(
 آئین نامه و عالیم ایمنی در کارگاه )بازرسان کار( پذیرایی

داره تعاون، کار ا
 و رفاه اجتماعی

 24/11/96 سه شنبه 8
، پانسمان و سوختگی )آقای محمد CPRکمک های اولیه 

 بابایی کارشناس فوریت ها(
 پذیرایی

 و بهسازی(  4)فاز ارگونومی در محیط کار 
 )آقای مهندس صادقی مهر(

 باروری سالم ) خانم میقانی(
 مرکز بهداشت

 سالن جلساتبعداز دانشگاه پردیس  -بلوار شهید خداکرم ر رفاه اجتماعیتعاون، کا کل آدرس اداره

 آدرس مرکز بهداشت : بیست متری شهید بهشتی سالن دکتر قریب


