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 موضوع آموزشی /مدرس زمان

 17-19 15-17 تار یخ روز

 )مهندس برازنده( برنامه های بهداشت حرفه ای اصول بهداشت حرفه ای )مهندس برازنده( 21/08/97 دوشنبه

 )مهندس برازنده(ایمنی  ایمنی )مهندس برازنده( 23/08/97 چهارشنبه

 (صادقی مهرمهندس ی)عوامل بیولوژیک (امجدیتشکیالت شبکه بهداشت )مهندس  26/08/97 شنبه

 )مهندس علوی نیا(  عوامل فیزیکی محیط کار )مهندس علوی نیا(  عوامل فیزیکی محیط کار 28/08/97 دوشنبه

 (دبیریمهندس آقای شت محیط )بهدا (دبیریمهندس آقای )  بهداشت مواد غذایی 30/08/97 چهارشنبه

 ایمنی )مهندس برازنده( ایمنی )مهندس برازنده( 03/09/97 شنبه

 قوانین و مقررات )مهندس برازنده( قوانین و مقررات )مهندس برازنده( 05/09/97 دوشنبه

 صادقی مهر(مهندس عوامل ارگونومیکی ) صادقی مهر(مهندس عوامل ارگونومیکی ) 07/09/97 چهارشنبه

 (دبیریکلیات بهداشت محیط )مهندس  (دبیری کلیات بهداشت محیط )مهندس 10/09/97 شنبه

 (مهندس تندکارتغذیه ) (رضوی)مهندس سخت و زیان آور  12/09/97 دوشنبه

 علی گل(دکتر آموزش بهداشت )آقای  علی گل(دکتر آموزش بهداشت )آقای  14/09/97 چهارشنبه

 (دوستی) مهندس  محیط کار عوامل شیمیایی (دوستی) مهندس  محیط کار عوامل شیمیایی 17/09/97 شنبه

 (ابراهیمیواکسیناسیون، زنجیره سرما )آقای  (نفرالتور )آقای  آنفلوآنزا و برنامه اجرایی 19/09/97 دوشنبه

 (مهندس برازندهبیماریهای ناشی از کار ) 21/09/97 چهارشنبه
معاینات سالمت و  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 (مهندس برازنده)شغلی 

 بهداشت روان )آقای علیرضا شفیعی( بهداشت روان )آقای علیرضا شفیعی( 24/09/97 شنبه

 (قرنلی)خانم  و جمعیت سالمت خانواده (قرنلی)خانم  سالمت خانواده و جمعیت 26/09/97 دوشنبه

 (آقای حسینعلی پورایدز، هپاتیت، سل ) )آقای حسینعلی پور(غیر واگیر  کلیات پیشگیری از بیماریها واگیر و 28/09/97 چهارشنبه

 (مهندس برازنده) بیماری های ناشی از کار )مهندس ملقن(بالیا  اثرات مدیریت کاهش  01/10/97 شنبه

 ایستگاه امداد،شرح وظایف )علوی نیا ( بهداشت دهان و دندان)خانم زمانی( 03/10/97 دوشنبه

 )مهندس صادقی مهر( بازدیـــــــــد 05/10/97 چهارشنبه

 15/10/97 شنبه
متری شهید 20صبح در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان قم واقع در  08آزمون نهایی رأس ساعت 

 )مهندس صادقی مهر( بهشتی برگزار می گردد.
 

 متری شهید بهشتی20امام، خیابان ن واقع در خیاباقم  شهرستانمرکز بهداشت مکان آموزشی: سالن اجتماعات دکتر قریب 

. گواهی بعد از اتمام دوره و موفقیت در آزمون 2جلسه در طول دوره باعث حذف از دوره می گردد. 3. غیبت بیش از 1قابل توجه کارآموزان: 

برنامه زمانبندی آموزش -5.تقدیر به عمل خواهد آمد ه ای با حضور کارفرمایان شرکت ها. از سه نفر برتر دوره در جلس4خواهد شد.  صادر

 کمکهای اولیه متعاقبا اعالم خواهد شد.


