
 

 

 وبرعتبىتقَین آهَسؽی ثیعٌَاى عٌذ: 

 3-5-13-11کذ عٌذ: 

 15/05/96تبریخ آخزیي ثبسًگزی: 

 02ؽوبرُ ٍیزایؼ: 

 2:1 تعذاد صفحبت:

 

  6931سال شهریورماه  آموزش یبند زمان برنامه "

 آموزش به بیمار نیازهای و بذو ورود  مذاوم، توجیهیآموزش ، خذمت ضمنآموزش  اعتباربخشی،  بر اساس استانذاردهای" 

 گروه هدف مکان برگساری  برگسار کننده نحوه اجرا مدت دوره  ساعت تاریخ عنوان آموزش ردیف

01/06/96 تزیبص* 1 ثبثبیی)ثخؼ اٍرصاًظ(-ثبسگیزخبًن ّب ثیوبرعتبى دی داًؾگبُ علَم پشؽکی ؽْیذ ثْؾتی کبرگبُ آهَسؽی 6 13-8   

01/06/96 تغکیي درد 2 هبهب-پزعتبر عبلي آهَسػ خبًن  هیزی کالط آهَسؽی 2 10-8   

1ٍ2/06/96 تزیبص ٍ هذیزیت ثحزاى 3 برعتبى حضزت رعَلثیو داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى کبرگبُ آهَسؽی 16 16-8   خبًن اثَتزاثی 

04/06/96 ٍ ّبری(CCHFکٌتزل عفًَت) 4  کلیِ کبرکٌبى عبلي آهَسػ خبًن رحیوی کالط آهَسؽی 2 10-8 

05/06/96 هغتٌذ عبسی در آهَسػ 5  راثطیي آهَسػ عبلي آهَسػ خبًن گلزیش کالط آهَسؽی 2 10-8 

06/06/96 کذّبی رفتبری 6 ی ادیتآقب کبرگبُ آهَسؽی 6 14-8  هبهب-پزعتبر عزای هحلِ جوبراى   

07/06/96 دٍرُ عوَهی آتؼ ًؾبًی 7  کلیِ کبرکٌبى عبلي آهَسػ عبسهبى آتؼ ًؾبًی کبرگبُ آهَسؽی 2 10-8 

08/06/96 دعتَرالعول دارٍدّی 8 هبهب-پزعتبر عبلي آهَسػ خبًن گلزیش کالط آهَسؽی 2 10-8   

آهَسؽیکبرگبُ  5 8-12 11/06/96 عبعت اٍل تَلذ* 9 هبهب-پزعتبر عبلي آهَسػ اًجوي علوی هبهبیی   

ّوبیؾْبی راسی 2عبلي  داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى کبرگبُ آهَسؽی 6 30/8-14 12/06/96 عقط جٌیي ٍ هغبئل قبًًَی* 10 پزیغبچزاغی-فبطوِ هیزکوبلی-ًغین احوذی   

زیآقبی اعتی کبرگبُ آهَسؽی ICDL 08ٍ15ٍ22ٍ29/06/96 16-14 2دٍرُ  11  هٌؾی)توبهی ثخؼ ّب(-عزپزعتبر عبلي آهَسػ 

13/06/96 تفکز عیغتوی 12  کلیِ کبرکٌبى عبلي آهَسػ آقبی ادیت کالط آهَسؽی 3 11-8 

14/06/96 تزیبص در هبهبیی* 13 طجقِ اٍل–کتبثخبًِ هزکشی  داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى کبرگبُ آهَسؽی 6 14-30/8  قزثبًی-صبرهی-خبًن ّب اثَتزاثی   

15/06/96 دٍرُ عوَهی آتؼ ًؾبًی 14  کلیِ کبرکٌبى عبلي آهَسػ عبسهبى آتؼ ًؾبًی کبرگبُ آهَسؽی 2 10-8 

19/06/96 هْبرت حل هغئلِ* 15  هبهب-پزعتبر عبلي آهَسػ اًجوي علوی قلت ایزاى کبرگبُ آهَسؽی 4 12-8 

20/06/96 کٌتزل خؾن 16 هَسػعبلي آ دکتز ؽیخ االعالهی کبرگبُ آهَسؽی 4 12-8   توبهی کبرکٌبى 

17 
ثْذاؽت فزدی ثیوبر)حوبم 

 دّبًؾَیِ ٍ...(

25/06/96  کوک ثْیبر عبلي آهَسػ خبًن هیز صبدق کالط آهَسؽی 2 10-8 
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26/06/96 تَجیْی ثذ ٍرٍد 18  12-8  کبرکٌبى جذیذ االعتخذام عبلي آهَسػ اعبتیذ کالط آهَسؽی 4 

27/06/96 کذ ّبی رفتبری 19 سؽیکبرگبُ آهَ 6 14-8  هبهب-پزعتبر عزای هحلِ جوبراى آقبی ادیت   

20 CPRِ28/06/96 پیؾزفت  ENT-پشؽکبى جزاحی عوَهی رستوران دکتز حضزتی کبرگبُ آهَسؽی 2 10-8 

29/06/96 اصَل ایوٌی در تبعیغبت 21  کبرکٌبى تبعیغبت عبلي آهَسػ هٌْذط احغٌی کالط آهَسؽی 2 10-8 

30/06/96 آهَسػ اصطالحبت پشؽکی 22 درآهذ-هذارک پشؽکی-پذیزػ-هٌؾی عبلي آهَسػ خبًن گلزیش کالط آهَسؽی 2 10-8   

 ICUدٍرُ * 23

4ٍ7ٍ11ٍ14ٍ21ٍ25ٍ28/06/96  

 
 کبرکٌبى ثخؾْبی ٍیضُ عبلي آهَسػ اًجوي علوی قلت ایزاى کبرگبُ آهَسؽی 5 30/18-14

                               

 .ثبؽٌذ یه هذاٍم آهَسػ عبهبًِ بسیاهت یدار،دارا عتبرُ یّب کالط*            

   

 تْیِ کٌٌذُ :  

 عجذالِ اصیل ادة / هغئَل آهَسػ

 

 تبییذ کٌٌذُ : 

 سّزا هجبؽزی/ هذیز هٌبثع اًغبًی

 

 تصَیت کٌٌذُ : 

 دکتز هْذی ثزسگز /  هعبٍى اجزایی 

 


