
 برنامه زماني كارگاه كشوري بهداشت محيط بيمارستانها
 روز اول -11/50/49

 سخنران عنوان زمان

  ثبت نام شركت كنندگان 03:8-0388

  جمهوری اسالمی ایران قرائت قرآن و سرود 03:8-03:8

 دكتر صادق نيتجناب آقای  افتتاحيه 03:8 – 9

 ریيس محترم مركز سالمت محيط و كار

 خانم مهندس ملك احمدیسركار  بهداشت محيط بيمارستانهای كشورموجود وضعيت   93:8-9388

ریيس محترم گروه بهداشت محيط بيمارستانها و نظارت بر كنترل پسماندهای 

 بيمارستانی  

آموزش دستورالعمل ارزیابی عملکرد ميکروبی، شيميایی و  083:8-93:8

 سوز مکانيکی دستگاههای بی خطرساز غير

 سركار خانم صارمی

 كارشناس محترم اداره كل آزمایشگاه های مرجع سالمت

  پذیرایی 00-083:8

 جناب آقای مهندس فرهادی در بيمارستانوآشپزخانه  بهداشت مواد غذایی  003:8-00

 معاون محترم فنی مركز سالمت محيط و كار

و كنترل نقاط آشنایی با سيستم مدیریت تجزیه و تحليل خطر  0:3:8-003:8

 در فرآیندهای مواد غذایی در بيمارستان( HACCP)بحرانی 

 سركار خانم مهندس الهی

 كارشناس مسول اداره  بهداشت مواد غذایی وبهسازی اماكن عمومی

  پرسش و پاسخ 0:3:8-:0

  نماز و ناهار :0:3:8-0

 جناب آقای مهندس شقاقی بهداشت آب و فاضالب در بيمارستان  01-0:3:8

 بهداشت آب و فاضالب  ریيس محترم گروه

 كارشناس محترم بهداشت محيط بيمارستان هاشمی نژاد در بيمارستان هاشمی نژاد مدیریت پسماند 013:8-01

 كارگروهی قانون مدیریت پسماند 7بررسی ماده  033:8-013:8

  ارائه گزارش گروهها و جمع بندی 073:8-033:8

 روز دوم -11/50/49

 سركار خانم مهندس ملك احمدی مدیریت پسماندهای شيميایی و دارویی 93:8-03:8

ریيس محترم گروه بهداشت محيط بيمارستانها و نظارت بر كنترل پسماندهای 

 بيمارستانی  

 جناب آقای دكتر شاهسونی تهویه در بيمارستان 083:8-93:8

 عضو محترم هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

  پذیرایی 00-083:8

بهداشت )سامانه جامع بازرسی بهداشت محيط و حرفه ای  00-:0

 (محيط بيمارستان

 جناب آقای مهندس بيگلو

 مسول سامانه جامع بازرسی بهداشت محيط و حرفه ای

فرآیند صدور مجوز دستگاههای بی خطرساز و ضوابط  :0:3:8-0

 خدمات پس از فروش

 كارشناس مسئول دستگاههای بی خطر سازجناب آقای دكتر حاتمی 

 اداره كل تجهيزات پزشکی

  پرسش و پاسخ 0:3:8-:0

  نماز و ناهار :0:3:8-0

آموزش بار گذاری اطالعات مدیریت  فاضالب بيمارستانی در  01-0:3:8

 پورتال

 سركار خانم مهندس حسن زاده

كارشناس محترم گروه بهداشت محيط بيمارستانها و نظارت بر كنترل پسماندهای 

 بيمارستانی

 سركار خانم مهندس شيخ االسالمی آموزش بار گذاری اطالعات مدیریت پسماند در پورتال 013:8-01

كارشناس محترم گروه بهداشت محيط بيمارستانها و نظارت بر كنترل پسماندهای 

 بيمارستانی

 كارگروهی بررسی آیين نامه تاسيس و بهره برداری از بيمارستان 033:8-013:8

  ارائه گزارش گروهها و جمع بندی 073:8-033:8

 

 



 

 


