
 

 

 تقویم آموزشی بیمارستانعنوان سند: 

 1-5-11-11کد سند: 

 82/60/55تاریخ آخرین بازنگری: 

 1:1 تعداد صفحات:

 

 

 "1155سال  ماه ذرآ؛، مداوم، توجیهی و آموزش به بیمارخدمت ضمن اعتباربخشی،  آموزش یبند زمان برنامه "

 

 گروه هدف استاد نحوه اجرا مدت دوره ) ساعت( ساعت تاریخ عنوان آموزش ردیف

منشی-کمک بهیار آقای ادیب کالس آموزشی 2 03/8-03/13 10/10/09 حقوق گیرندگان خدمت* 1  

32/30/09 صحیح پانسمانروش  2  03/0-03/8 ماما-پرستار خانم رحیمی کالس آموزشی 1   

32/30/09 مدیریت پرستاری)اختصاصی( 0  10-11 سرپرستاران-سوپروایزران  اساتید کالس آموزشی 9   

30/30/09 *مهارتهای رفتاری 1  10-8 ماما-پرستار آقای اشرفی کالس آموزشی 9   

31/30/09 یتزریقات و مراقبتهای پرستار 9  13/03-03/8 ماما -پرستار خانم صالحی کالس آموزشی 2   

36/30/09 مدیریت پرستاری)اختصاصی( 6  10-11 سرپرستاران-سوپروایزران  اساتید کالس آموزشی 9   

37/30/09 مستند سازی در آموزش 7  13-8  رابطین آموزش خانم گلریز سخنرانی 2 

10/30/09 مدیریت پرستاری)اختصاصی( 8  10-11 سرپرستاران-سوپروایزران  اساتید کالس آموزشی 9   

11/30/09 و مراقبتهای پرستاری *هموویژالنس 0  03/0-8  9/1 پرستار-ماما خانم گلریز کالس آموزشی   

11/30/09 تشخیص های پرستاری 13  19/11-19/0  9/1 ماما-پرستار خانم حسینی کالس آموزشی   

11/30/09 ریمحاسبات دارویی و مراقبتهای پرستا 11  10-03/11  9/1 ماما-پرستار آقای حسنی کالس آموزشی   

16/30/09 مدیریت پرستاری)اختصاصی( 12  10-11 سرپرستاران-سوپروایزران  اساتید کالس آموزشی 9   

23/30/09 مدیریت پرستاری)اختصاصی( 10  10-11 سرپرستاران-سوپروایزران  اساتید کالس آموزشی 9   

21/30/09 محاسبات دارویی و مراقبتهای پرستاری 11  03/0-8  9/1 ماما-پرستار آقای حسنی کالس آموزشی   

21/30/09 *ایمنی بیمار 19  19/11-19/0  9/1 ماما-پرستار خانم رحیمی کالس آموزشی   

21/30/09 *حقوق گیرندگان خدمت 16  10-03/11  9/1 ماما-پرستار آقای ادیب کالس آموزشی   



 

 

 تقویم آموزشی بیمارستانعنوان سند: 

 1-5-11-11کد سند: 

 82/60/55تاریخ آخرین بازنگری: 

 1:8 تعداد صفحات:

 

 

17 CPR*20/30/09 هپای  13-8  غیر پرستاری دکتر حضرتی کالس آموزشی 2 

20/30/09 مدیریت پرستاری)اختصاصی( 18  10-11 سرپرستاران-سوپروایزران  اساتید کالس آموزشی 9   

28/30/09 توجیهی بدورود 10  12-03/8  کارکنان جدیداالستخدام اساتید کالس آموزشی 1 

23 
28/30/09 آزمون روش های بالینی پرستاری   0-8  سرپرستاران - آزمون 1 

21 
20/30/09 آزمون روش های بالینی پرستاری   0-8  کمک بهیار - آزمون 1 

22 
03/30/09 آزمون روش های بالینی پرستاری   0-8  پرستار - آزمون 1 

 

 ستاره دار جزو الزامات اعتباربخشی می باشد.کالسهای *

 مراقبت از جسد(-اکسیژن و ساکشن درمانی آزمون روش های پرستای بالینی جهت پرستاران )بخش های

-855-852-851-856-825-822بجز صفحات  11بخش-به جز تعویض کیسه کلستومی و شستشوی کلستومی16جهت کمک بهیاران)بخش هایآزمون روش های پرستای بالینی 

166) 

 

 


