
 

 بیمارستان شهید بهشتی مراغه 1401تقویم آموزشی سالمت همگانی سال 

 ارائه دهنده مکان ارئه مناسبت عنوان آموزشی تاریخ ردیف

 محیطکارشناس بهداشت خانم کرمی  اتاق آموزش بخش زنان مامائی روز جهانی بهداشت و سالمتی رعایت استاندارد های بهداشت محیط در بیمارستان 18/1/1401 1

 کارشناس کنترل عفونتخانم صالحی  سالن انتظار درمانگاه تخصصی روز جهانی بهداشت دست بهداشت دست 15/2/1401 2

3 27/2/1401 
کنترل فشار – نآشنایی با فشار خون و راههای کنترل آ

 خون مراجعین
فشار خون -روز خانواده   به بیمار بخشخانم حبیبی مسئول آموزش  سالن انتظار درمانگاه تخصصی 

 مسئول آموزش به بیمار بخش شهریاریخانم  بخش نوزادان روز جهانی تیروئید اهمیت غربالگری هورمونهای تیروئید در نوزادان 4/03/1401 4

 خانم کرمی کارشناس بهداشت محیط سالن انتظار درمانگاه تخصصی هفته بدون دخانیات  نقش مصرف دخانیات در بارداری 10/3/1401 5

 خانم کاظمی سوپروایزر بالینی سالن انتظار درمانگاه تخصصی روزحهانی مبارزه با مواد مخد ر نقش مصرف مواد مخدر بر روی جنین 05/4/1401 6

 خانم حقیقت مسئول آموزش به بیمار بخش سالن انتظار درمانگاه تخصصی هفته جمعیت و باروری سالم باروری سالم 20/04/1401 7

 خانم ادهم مسئول آموزش به بیمار بخش اتاق آموزش بخش زنان مامائی روز جهانی هپاتیت هپاتیت در بارداری و شیردهی 06/05/1401 8

 خانم ناصری مسئول شیر مادربیمارستان اتاق آموزش بخش زنان مامائی هفته شیر مادر مزایای شیر مادر و اهمیت ان 10/05/1401 9

 خانم فرتوت مسئول آموزش به بیمار بخش سالن انتظار درمانگاه تخصصی - مربوط به انایکتر و مراقبت های  14/6/1401 10

الزایمر-روز جهانی خودکشی مراقبت روان پس از زایمان 30/06/1401 11  سعیدی شریف سوپروایزر آموزش سالمت اتاق آموزش بخش زنان مامائی 

انتظار درمانگاه تخصصیسالن  هفته جهانی سالمت روان سالمت روان 18/7/1401 12  خانم جودی مددکار بیمارستان 

 آمادگی در برابر بحران 20/07/1401 13
روز ملی کاهش اثرات بالیای 

 طبیعی
 سالن انتظار درمانگاه تخصصی

انم شایان مسئول بهداشت حرفه ای خ

 بیمارستان

زنان مامائیاتاق آموزش بخش  هفته ملی سالمت زنان اصول تغذیه سالم 28/07/1401 14 کارشناس تغذیهمیرفائقی خانم    

15 23/8/1401 
 کارشناس تغذیهمیرفائقی خانم  سالن انتظار درمانگاه تخصصی روز جهانی دیابت چک قند خون مراجعین– تغذیه و دیابت

16 28/08/1401 
 سعیدی شریف سوپروایزر آموزش سالمت اتاق آموزش بخش زنان مامائی هفته حمایت از بیماران کلیوی بیماریهای کلیوی در بارداری

17 10/09/1401 
 خانم صالحی کارشناس کنترل عفونت سالن انتظار درمانگاه تخصصی هفته اطالع رسانی ایدز پیشگیری از ابتال به ایدز

18 16/09/1401 
تغذیهکارشناس میرفائقی خانم  بخش نوزادان هفته اطالع رسانی تغذیه سالم تغذیه در دوران شیردهی  

19 5/10/1401 
خانم شایان مسئول بهداشت حرفه ای  سالن انتظار درمانگاه تخصصی روز ایمنی در برابر زلزله آمادگی در برابر زلزله

 بیمارستان



20 15/10/1401 
 اتاق آموزش بخش زنان مامائی روز خانواده عالئم خطر در بارداری 

 خانم حقیقت مسئول آموزش به بیمار بخش

21 29/10/1401 
 تیم مدیریتی بیمارستان پیاده روی کارکنان روز هوای پاک -

22 16/11/1401 
 سالن انتظار درمانگاه تخصصی هفته ملی مبارزه با سرطان اشنایی با عالئم و نشانه های سرطان 

 سعیدی شریف سوپروایزر آموزش سالمت

23 07/12/1401 
 کارشناس بهداشت حرفه ای اتاق بهداشت حرفه ای هفته ملی سالمت مردان ایرانی کارمندان مرد بیمارستان نتایج غربالگریپیگیری 

24 17/12/1401 
 کارشناس بهداشت حرفه ای اتاق بهداشت حرفه ای روز جهانی زنان پیگیری نتایج غربالگری کارمندان زن بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعیدی شریف

 سالمتسوپروایزر آموزش 


