
 

 

 تقویم آموزشی بیمارستانعنوان سند: 

 3-5-13-11کد سند: 

 15/11/96تاریخ آخرین بازنگری: 

 04شماره ویرایش: 

 1: 3تعداد صفحات: 

 

  "1397سال  مهر ماه آموزش یبند زمان برنامه "

               "آموزش به بیمارنیازهای و بدو ورود  مداوم، توجیهیآموزش ، خدمت ضمنآموزش  اعتباربخشی،  بر اساس استانداردهای" 

 گروه هدف مکان برگزاری  برگزار کننده نحوه اجرا مدت دوره  ساعت تاریخ عنوان آموزش ردیف

1 
الی  01/07/97 آزمون توانمندی 

05/07/97 

8-9 

11-12 
- 

رستوران  واحدآموزش -

 کالس آموزش 

سرپرستار-پرستار-ماما-هوشبر-اتاق 

 عمل-کمک بهیار

2 
 تیم تحول سرای محله ساعی دکتر علیزاده کارگاه آموزشی 6 14-8 70/07/97 مدیریت استعدادها

 رابطین آموزش کالس آموزش   خانم گلریز کالس آموزشی 2 10-8 80/07/97 مستند سازی در آموزش 3

 پرستار-ماما-هوشبر-اتاق عمل کالس آموزش   خانم میری کالس آموزشی 2 10-8 11/07/97 تسکین درد 4

5 *CPRپرستار-ماما-هوشبر-اتاق عمل کالس آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)استاد شیری ( کارگاه آموزشی 5 13-8 16/07/97 پیشرفته 

 تمامی کارکنان کالس آموزش خانم میری کالس آموزشی 2 8-10 18/07/97 حقوق گیرندگان خدمت 6

 تمامی کارکنان کالس آموزش خانم رحیمی کالس آموزشی 2 8-10 97/07/21 کنترل عفونت هپاتیت 7

 کارکنان جدیدالورود کالس آموزش آقای ادیب کالس آموزشی 3 11-8 97/07/23 کدهای رفتاری 8

 پرستار-ماما-پرسنل اتاق عمل کالس آموزش   خانم گلریز کالس آموزشی 2 10-8 25/07/97 هموویژالنس  9

 تمامی کارکنان کالس آموزش دکتر فتح الهی کارگاه آموزشی 3 11-8 97/07/28 خالقیت 10

 پرستار-ماما-پرسنل اتاق عمل کالس آموزشی خانم عدالت پژوه کالس آموزشی 2 10-8 97/07/29 ایمنی بیمار)شناسایی هویت( 11
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 کارکنان جدید االستخدام کالس آموزش اساتید کالس آموزشی 4 12-8 97/07/30 توجیهی بدو ورود 12

 

 ،ساعت کاری محاسبه می گردد. ها(جهت تمامی کالس1توجه 

 و مالک حضور و غیاب در کالس ها حضور مداوم در کالس و داشتن هر دو برگه آزمون است. برگزار  می گرددPost testو Pre test (در تمامی دوره های آموزشی ،آزمون 2توجه

 زامیست.(نوشتن نام و نام خانوادگی و نام بخش در باالی برگه ها ی هر دو آزمون ال3توجه 

 (حضور در کالس راس ساعت تعیین شده الزامی است.4توجه 

 برگزار می گردد.(بارگزاری می گردد و پایان هر شش ماه از مباحث ارائه شده و مباحث معرفی شده آزمون توانمندی  ShareKowsar(تمامی مطالب ارائه شده در کالس، در بستر اطالع رسانی مشترک)5توجه 

 .باشند یم مداوم آموزش سامانه ازیامت یار،داراد ستاره یها کالس*

 هوشبری(الزامی می باشد. -کارشناس اتاق عمل-ماما-پیشرفته جهت تمامی پرسنل کادر درمان)پرستار CPRقابل ذکر است داشتن گواهینامه 

 سوپروایزرآموزشی:            

 

 مسئول آموزش:

 

 مدیر منابع انسانی:
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 معاونت پرستاری:

 

 اجرایی:معاونت 

 

 

 

                             


