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جلسات  آموزشي برگزار شده در زمينه بيماريهاي واگير



 كميته نظريه براساس پرمترين ازشامپو استفاده نحوه با رابطه در مراكز با مكاتبه
پوستي بيماريهاي كشوري
  جهت كشوري الگوي اساس بر مالت تب مربي تربيت كارگاه دوره ۲ برگزاري
ادارات و درماني بهداشتي پرسنل
۹۴ سالك عملياتي برنامه تدوين

بهداشتي معاونت به ارسال و آن تنظيم و واحد آمار تهيه
آنفلوآنزا به مشكوك موارد پورتال ثبت
باردرهرروز ۲ صورت به يخچال برودت مرتب ثبت

بهداشت هاي خانه و درماني بهداشتي مراكز به واكسن ارسال
ابوزيدآباد مالت تب كنترلي برنامه تدوين
بهداشتي دردفترمعاونت سالك كنترل هماهنگي درجلسه شركت
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شهرستان نجات و امداد مانور در شركت 

 ، محمدهالل امامزادگان در وغذا ازآب منتقله بنربيماريهاي نصب و تراكت توزيع
امامزاده هفت و قاسم

 مراكز به گاستروآنتريت و وغذا ازآب منتقله بيماريهاي طغيان تعريف ارسال
بيمارستان و اورژانس ، درماني

 و مرغداريها و ها پزخانه كوره بررسي جهت درماني بهداشتي باواحدهاي مكاتبه
سرخك وضعيت بررسي جهت سنگبريها

درماني مراكزبهداشتي به آپ ماپينگ برنامه درخصوص رساني اطالع

فرزانگان عادله درمدرسه والدين به آموزش

جايزه اهداء با همراه الدين شمس دخترانه درمدرسه آموزش
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