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 0011تقویم بهداشتی سال 
 

 

 فشٍسدیي  4 فروردیه  ماه

سٍص جْاًی 

 هباسصُ با سل

 فشٍسدیي  88

سٍص جْاًی 

 بْذاشت

 فشٍسدیي 32

 سٍص دًذاًپضشکی

 فشٍسدیي  38

سٍص جْاًی 

 ّوَفیلی

 فشٍسدیي 23

سٍص علَم 

 آصهایشگاّی 

 

 اسدیبْشت  8-7 اردیبهشت  ماه

 ّفتِ سالهت 

 اسدیبْشت  5

جْاًی  سٍص

 هاالسیا

88-6 

 اسدیبْشت 

ّفتِ جْاًی 

 ٍاکسیٌاسیَى

 اسدیبْشت 8

سٍص جْاًی 

بْذاشت حشفِ 

 ای

 اسدیبْشت  85

 سٍص جْاًی هاها

 اسدبْشت  37 

 –سٍص خاًَادُ 

 فشاس خَى باال

 اسدیبْشت 38

سٍص جْاًی 

 تاالسوی

   

 

 

 خشداد 4 خرداد ماه

سٍص جْاًی 

 تیشٍئیذ

 خشداد 83-2

 ّفتِ جْاًی

 تیشٍئیذ

 خشداد 83-2

ّفتِ بذٍى 

 دخاًیات

 خشداد 83

سٍص جْاًی 

بذٍى 

 دخاًیات

 

 

 

 تیش 5 تیر ماه

سٍص جْاًی 

هباسصُ با هَاد 

 هخذس

 تیش  83

سٍص جْاًی 

بیواسی ّای 

 صئًََص

 تیش 36-33

 ّفتِ جوع

 

 تیش 23

سٍص عقب 

 هاًذگی رٌّی

 تیش 28

سٍص هعلَلیي 

جسوی ٍ 

 حشکتی

 

 هشداد 6 مرداد ماه

سٍص جْاًی 

 ّپاتیت

 هشداد 7-8

ّفتِ حوایت اص 

بیواساى 

 ّوَفیلی

 هشداد 83

سٍص جْاًی تغزیِ 

 با شیش هادس

 هشداد 89-82

ّفتِ جْاًی 

 شیش هادس

 

 
 شْشیَس  8  شهریور  ماه

 سٍص پضشک

 شْشیَس 4

 سٍص کاسهٌذ

 شْشیَس  5

 سٍص داسٍساص

 شْشیَس 83

 سٍص بَْسص
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 تخصصی ٍ فَق تخصصی شْیذ آیت اهلل صذٍقی بیواسستاى 

 0011تقویم بهداشتی سال 

 

 هْش 6 مهر ماه

 سٍص جْاًی ّاسی

 هْش 7

 سٍص جْاًی قلب

 هْش 9

سٍص جْاًی 

 سالوٌذاى

 هْش 87

سٍص جْاًی تخن 

 هشغ

 هْش 88

سٍص جْاًی 

 سالهت سٍاى

 هْش 32 

سٍص جْاًی هباسصُ با 

 سل

 هْش 23-32

ّفتِ  هلی سالهت 

 سٍاى

 هْش 34

 سٍص جْاًی غزا

 هْش 23-34

ّفتِ هلی سالهت 

 باًَاى

 هْش 38

 سٍص سالهت باًَاى

 

 

 آباى 8-7 آبان ماه

ّفتِ هلی اطالع 

 سساًی ّپاتیت

 آباى  85

سٍص بْذاشتیاساى 

 هذاسس

 اباى  32

 سٍص جْاًی دیابت 

 آباى 38

سٍص اصدٍاج ٍ 

 خاًَادُ

 آباى  23-32

ّفتِ جْاًی 

حوایت اص بیواساى 

 کلیَی

 

 

 آرس  4-83 آذر  ماه

ّفتِ اطالع سساًی 

 ایذص

 آرس  83

سٍص جْاًی هباسصُ 

 با ایذص

 آباى 83

 سٍص جاهعِ ایوي 

 آرس 84

سٍص جْاًی 

 داٍطلب

 آرس  35

 سٍص پژٍّش

 

 

 دی  35 دی ماه 

 سٍص خاًَادُ

 دی  39

 سٍص َّای پاک

   

 

 

 بْوي  88 بهمه ماه 

سٍص جْاًی کوک بِ 

 جزاهیاى

 بْوي  38-84

ّفتِ استقا آگاّی 

 دس هَسد باسداسی

 بْوي  85

جْاًی هباسصُ سٍص 

 با سشطاى

 بْوي  8 -85

ّفتِ هلی هباسصُ 

 با سشطاى 

 

 

 

اص اٍلیي پٌجشٌبِ تا   اسفند ماه 

 یک ّفتِ 

ّفتِ هلی سالهت 

 هشداى هشداى ایشاًی

 اسفٌذ  88

سٍص هلی بْذاشت 

 هحیط

   


