
  
  

  روش تدريس   ريامحل برگز  تدريس  تاريخ   مدرس  عنوان  رديف
  ٩٦ مهر

  سخنراني ، پرسش و پاسخ و ارائه پمفلت  آريتميدرمانگاه   ٥/٧/٩٦چهار شنبه   خانم منجمد  پيشگيري از فشار خون باال  ١

  پيشگيري از ديابت  ٢
  

  سخنراني ، پرسش و پاسخ و ارائه پمفلت  ٢شماره درمانگاه   ١٩/٧/٩٦ چهارشنبه  خانم منجمد

  ٩٦ آبان
٣/٨/٩٦ چهارشنبه  خانم منجمد  پيشگيري از سرطان  ١   پمفلت سخنراني ، پرسش و پاسخ و ارائه  ٢شماره درمانگاه  

١٧/٨/٩٦ چهار شنبه  خانم منجمد  پيشگيري از سكته مغزي  ٢   سخنراني ، پرسش و پاسخ و ارائه پمفلت  درمانگاه علوم اعصاب 

  ٩٦آذر
  سخنراني ، پرسش و پاسخ و ارائه پمفلت  آريتميدرمانگاه   ١/٩/٩٦چهارشنبه    خانم منجمد  پيشگيري از فشار خون باال  ١

  پيشگيري از ديابت  ٢
  

  سخنراني ، پرسش و پاسخ و ارائه پمفلت  ٢شماره درمانگاه   ٢٢/٩/٩٦چهارشنبه    منجمد خانم

  ٩٦دي
٦/١٠/٩٦چهارشنبه   خانم منجمد  پيشگيري از سرطان  ١   سخنراني ، پرسش و پاسخ و ارائه پمفلت  ٢شماره درمانگاه  

٢٠/١٠/٩٦چهارشنبه   خانم منجمد  پيشگيري از سكته مغزي  ٢   سخنراني ، پرسش و پاسخ و ارائه پمفلت  اعصابدرمانگاه علوم  

  ٩٦ بهمن
٤/١١/٩٦چهارشنبه    خانم منجمد  پيشگيري از فشار خون باال  ١   سخنراني ، پرسش و پاسخ و ارائه پمفلت  آريتميدرمانگاه  

  پيشگيري از ديابت  ٢
  

١٨/١١/٩٦چهارشنبه   خانم منجمد   پمفلت سخنراني ، پرسش و پاسخ و ارائه  ٢شماره درمانگاه  

  ٩٦اسفند
  سخنراني ، پرسش و پاسخ و ارائه پمفلت  ٢شماره درمانگاه   ٢/١٢/٩٦چهارشنبه  خانم منجمد  پيشگيري از سرطان  ١

  پيشگيري از سكته مغزي  ٢
  

١٦/١٢/٩٦ چهارشنبه  خانم منجمد   سخنراني ، پرسش و پاسخ و ارائه پمفلت  درمانگاه علوم اعصاب 

  
  

  

  بسمه تعالي
  بيمارستان فوق تخصصي خاتم االنبياء(ص)

   ١٣٩٦سال  دومبرنامه آموزش همگاني در شش ماهه 
 

صبح  ١٠ :ارائه  ساعت

  به مدت نيم ساعت



  
  

  روش تدريس   محل برگزاري  تدريس  تاريخ   مدرس  عنوان  رديف
  ٩٦ مهر

  روز جهاني كودك  ١
  آشنايي با كودك آزاري

 درمانگاه علوم اعصاب  درمانگاه علوم اعصاب  دوشنبه مهر ١٧  خانم منجمد

  روز تربيت بدني و ورزش  ٢
  تاثير ورزش بر سالمتي

 درمانگاه علوم اعصاب  درمانگاه علوم اعصاب  چهار شنبه  مهر ٢٦  خانم منجمد

  آبان
 درمانگاه علوم اعصاب  - -    -  -

  آذر 
 درمانگاه علوم اعصاب  درمانگاه علوم اعصاب  آذر يكشنبه ٥  خانم منجمد  روز جهاني مبارزه با ايدز  ١

روز جهاني عاري از خشونت و   ٢
  افراطي گري

 درمانگاه علوم اعصاب  درمانگاه علوم اعصاب  آذر دوشنبه ٢٧  خانم منجمد

  دي
-  -  -  - -  - 

  بهمن
روز تولد حضرت زينب (س)   ١

  روز پرستار
بهمن سه شنبه ٣  خانم منجمد  درمانگاه علوم اعصاب  درمانگاه علوم اعصاب 

  اسفند
اسفند دو شنبه  ١٤  خانم منجمد  روز احسان و نيكوكاري  ١  درمانگاه علوم اعصاب  درمانگاه علوم اعصاب 

  
  

 

 

  بسمه تعالي
  بيمارستان فوق تخصصي خاتم االنبياء(ص)

   ١٣٩٦سال  دومشش ماهه روزهاي خاص سال  برنامه آموزش همگاني 
 

 ١٠ :ارائه  ساعت

صبح به مدت نيم 

 ساعت


