
 

 

 تقویم آموزشی بیمارستانعنوان سند: 

 1-5-11-11کد سند: 

 15/11/69تاریخ آخرین بازنگری: 

 40شماره ویرایش: 

 1: 1 تعداد صفحات:

 

  "9317 ماهمرداد آموزش یبند زمان برنامه "

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

مدت  ساعت تاریخ عنوان آموزش ردیف

 دوره 

 هزینه  گروه هدف مکان برگزاری  برگزار کننده نحوه اجرا

14-8 41/45/69 ضد عفونی تجهیزات 1  - هداشتیارب -کمک بهیار کالس آموزش خانم خاصی پور کالس آموزشی 2 

11-8 42/45/69 کدهای رفتاری بیمارستانی 2 پشتیبانی -مسئولین و کارشناسان اداری کالس آموزش آقای ادیب کالس آموزشی 1   - 

10-8 41/45/69 *محاسبات دارویی 1 نجمن علمی قلب ایرانا کارگاه آموزشی 9  اتاق عمل -هوشبر -ماما -پرستار کالس آموزش  ریال 444/444/15   

14-8 49/45/69 مستند سازی در آموزش 0  - رابطین آموزش کالس آموزش خانم گلریز کالس آموزشی 2 

5 
ایمنی بیمار)ریسک مورس و مراقبت از 

 بیمار در معرض سقوط(

49/45/69 

9-6 2 
 کالس آموزشی

پژوه خانم عدالت  کارکنان اتاق عمل اتاق عمل 
- 

9 
ایمنی بیمار)ریسک مورس و مراقبت از 

 بیمار در معرض سقوط(

14/45/69 

9-6 2 
 کالس آموزشی

 - کارکنان اتاق عمل اتاق عمل خانم عدالت پژوه

11/45/69 پروتکل های مادر پر خطر 9  8-14 اورژانس(م، بنش، بارانیم، پرسنل بخش های)نس کالس آموزش خانم قربانی کالس آموزشی 2   - 

10/45/69 مکاتبات اداری 8  15-19 هامنشی بخش کالس آموزش آقای ادیب کارگاه آموزشی 2   - 

NST 15/45/69*تفسیر  6  8-11  ریال 544.444هرنفر  ماما کالس آموزش  کارگاه آموزشی 5 



 

 

 تقویم آموزشی بیمارستانعنوان سند: 

 1-5-11-11کد سند: 

 15/11/69تاریخ آخرین بازنگری: 

 40شماره ویرایش: 

 2: 1 تعداد صفحات:

 

19/45/69 توجیهی بدو ورود 14  8-12 رکنان جدید االستخدامکا کالس آموزش اساتید کالس آموزشی 0   - 

19/45/69 کدهای رفتاری بیمارستانی 11  8-11  - کارکنان جدید االستخدام کالس آموزش آقای ادیب کارگاه آموزشی 1 

24/45/69 تیمی و حل تعارض کار 12  14/9 - 14  5/2  ریال 1.144.444هرنفر واحد تغذیه کالس آموزش دکتر شیخ االسالمی کارگاه آموزشی 

24/45/69 ر و نگهداری چیلرهای جذبیتعمی 11  8-12   واحد تأسیسات کالس آموزش شرکت سرماآفرین کارگاه آموزشی 0 

10 
*عوارض ناشی از بی حرکتی 

 )فیزیوتراپی(
21/45/69  8-11 اتاق عمل-هوشبر-ماما-پرستار کالس آموزش دکتر اخروی کارگاه آموزشی 1   - 

20/45/69 مدیریت استعدادها 15  8-10 زادهدکتر علی کارگاه آموزشی 9   
سرای محله 

 ساعی
 - تیم تحول

25/45/69 هموویژالنس 19  8-14  - ماما-پرستار کالس آموزش خانم گلریز کالس آموزشی 2 

29/45/69 تیمی و حل تعارض کار 19  14/9 - 14  5/2  ریال 1.144.444هرنفر واحد تغذیه کالس آموزش دکتر شیخ االسالمی کارگاه آموزشی 

26/45/69 ترویج تغذیه با شیر مادر 18  8-10 ماما-پرستار کالس آموزش خانم محمدی کالس آموزشی 9   - 

14/45/69 مالحظات قانونی پرستاری 16  8-14 اتاق عمل-هوشبر-ماما-پرستار کالس آموزش خانم شادی کالس آموزشی 2   - 

 

 



 

 

 تقویم آموزشی بیمارستانعنوان سند: 

 1-5-11-11کد سند: 

 15/11/69تاریخ آخرین بازنگری: 

 40شماره ویرایش: 

 1: 1 تعداد صفحات:

 

 کاری محاسبه می گردد. ها ،ساعتجهت تمامی کالس (1توجه 

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

 ست.نوشتن نام و نام خانوادگی و نام بخش در باالی برگه ها ی هر دو آزمون الزامی (1توجه 

 حضور در کالس راس ساعت تعیین شده الزامی است. (0توجه 

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

 .باشند یم مداوم آموزش سامانه ازیامت ی،دارادار 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:

 

 معاونت پرستاری:

 

 جرایی:معاونت ا

 

                


