
 

 

 تقویم آموزشی بیمارستانعنوان سند: 

 1-5-11-11کد سند: 

 82/60/55تاریخ آخرین بازنگری: 

 1:1 تعداد صفحات:

 

 "6931سال  ماه مرداد؛، 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

 رابطین آموزش خانم گلریز کالس آموزشی 8 2-16 61/65/50 مستند سازی در آموزش 1

1/65/50و8 اظت فیزیکی و اصول نگهبانیمدیریت حف 8  کارکنان انتظامات استاد درخشان کالس آموزشی 2 10-2 

88/65/50و15و62و61 )گروه اول(ICDLدوره 1 منشی-سرپرستار آقای استیری کارگاه آموزشی 8 16/10-16/11   

85/65/50و12و11و61 )گروه دوم(ICDLدوره 1 ریآقای استی کارگاه آموزشی 8 16/10-16/11  منشی-سرپرستار   

ماما-پرستار آقای ادیب کارگاه آموزشی 0 2-11 62/65/50 کدهای رفتاری 5  

بابایی-خانم ها صالحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارگاه آموزشی ESI 62/65/50 11-2 5 تریاژ به روش* 0  

65/65/50 محاسبات دارویی* 7  11-2 5 
 هوشبری-اتاق عمل-ماما-پرستار انجمن علمی قلب ایران کارگاه آموزشی

16/65/50 مراقبت از جسد   2  کمک بهیار خانم ابوترابی کالس آموزشی 8 16-2 

11/65/55 مدیریت استرس 5  کلیه کارکنان دکتر شیخ االسالمی کالس آموزشی 1 18-2 

16 CPR17/65/50 پیشرفته الزایمان و اطف–پزشکان زنان  دکتر حضرتی کارگاه آموزشی 8 16-2   

17/65/50 گزارش و تشخیص پرستاری 11 ماما-پرستار خانم گلریز کارگاه آموزشی 8 16-2   

88/65/50 کد های رفتاری 18 ماما-پرستار آقای ادیب کارگاه آموزشی 0 11-2   

11 FMEA 81/65/50  مسئولین بخش ها خانم مرتضوی کارگاه آموزشی 8 16/10-16/11 

81/65/50 کد های رفتاری 11 ماما-پرستار آقای ادیب کارگاه آموزشی 0 11-2   



 

 

 تقویم آموزشی بیمارستانعنوان سند: 

 1-5-11-11کد سند: 

 82/60/55تاریخ آخرین بازنگری: 

 1:8 تعداد صفحات:

 

81/65/50 *پایش همودینامیک 15  هوشبری-اتاق عمل-ماما-پرستار انجمن علمی قلب ایران کالس آموزشی 5 11-2 

85/65/50 توجیهی بد ورود 10  کارکنان جدید االستخدام اساتید کالس آموزشی 1 18-2 

17  * CPR16/65/50 پیشرفته ه آموزشیکارگا 0 16/11-2  هوشبری-اتاق عمل-ماما-پرستار استاد شیری((دانشگاه شهید بهشتی   

12  * RCA  11/65/50  مسئولین بخش ها انجمن علمی قلب ایران کالس آموزشی 5 16/12-16/11 

     

 

 

 

 *کالس های ستاره دار،دارای امتیاز سامانه آموزش مداوم می باشند.               

 
 سوپروایزرآموزشی:

 

 مسئول آموزش:

 

 معاونت پرستاری:

 

 معاونت اجرایی:

 


 مربوطه کسر خواهد شد.   کارکنانآموزشی از  های اعالم شده ،هزینه کالسکنان کاردر صورت عدم حضور : توجه 

 


