
 89ماه  آباندر برنامه کالس های آموزشی واحد آموزش ضمن خدمت پرستاری 

Off  ری نباشندشبکا 

 تاریخ دوره مدرس دوره عنوان دوره

مهلت 

ارسال 

 اسامی

ساعت 

 دوره
 توضیحات مکان دوره

بازآموزی کمک 

 بهیاران
1/9/89 خانم رستمی  98/7/89  

93:8-

193:8 
 شرکتیمختص بیماریاران و کمک بهیاران  تاالر اقبال

برخورد با  نحوه

بیمار و همراه 

 خشمگین

11/9/89 دکتر کرهانی  11/9/89  

93:8-

193:8 

مرکز مهارتهای 

 بالینی 
 مختص سوپروایزر

نحوه برخورد با 

بیمار و همراه 

 خشمگین

98/9/89 دکتر کرهانی  17/9/89  

93:8-

193:8 

مرکز مهارتهای 

 بالینی 
 مختص سرپرستاران بخش های اورژانس

احیا قلبی ریوی  

 پایه
91/9/89 آقای نعمت الهی   19/9/89  

93:8-

193:8 

مرکز مهارتهای 

 بالینی 
 مختص بهیاران

احیا قلبی ریوی  

 پایه
99/9/89 آقای نعمت الهی   18/9/89  

93:8-

183:8 

مرکز مهارتهای 

 بالینی 
 مختص کمک بهیار/بیماریار

نحوه برخورد با 

بیمار و همراه 

 خشمگین

9/89/:9 دکتر کرهانی  98/9/89  

93:8-

193:8 

مرکز مهارتهای 

 بالینی 

 مختص سرپرستاران بخشهای

 نوزادان و کودکان

92/9/89 آقای زمانی هموویژوالنس  99/9/89  

93:8-

193:8 
 تاالر اقبال

 پرستار/بهیار/ماما

 الزامی جهت پرسنل جدیدالورود

نحوه برخورد با 

بیمار و همراه 

 خشمگین

92/9/89 دکتر کرهانی  9:/9/89  

93:8-

193:8 

مرکز مهارتهای 

 بالینی 
 مختص سرپرستاران بخشهای داخلی و قلب

HIS 97/9/89 مهندس موکری  91/9/89  

3:89-

83:81  

 مختص پرسنل جدیدالورود تاالر اقبال 



Off  شبکاری نباشند 

 از ارسال اسامی  به گروه هدف دوره ها توجه بفرمایید. طفا قبلل -1

 ه است(امانپرسنل محترم موظفند تا دو روز قبل از زمان کالس از ثبت نام در سامانه اطمینان حاصل فرمایند.)انصراف نیز تا همان روز قابل ثبت در س -9

معادل ساعت کالس از ساعت آموزش پرسنل کسر می کند. بنابراین در صورت عدم شرکت در کالس بعد از ثبت نام در سامانه غیبت تلقی می شود و سامانه  -:

 ساعت قبل انصراف خود را در سامانه کارمند قسمت آموزش ثبت نماید.29انصراف شرکت در کالس ، پرسنل بایستی 

قیقه از شروع کالس به منزله غیبت پرسنل محسوب د 18باط فردی است. شایان ذکر است تأخیر بعد از ضحضور به موقع همکاران در کالس به منزله نظم و ان -1

 می گردد.

 .مرکز مهارتهای بالینی قبل از سالن نرگس در مجاورت مرکز سنجش تراکم استخوان قرار دارد 

 واحد آموزش ضمن خدمت پرستاری                                                                                                                                                             

 قوانین حضور در کالس احیا

 شود. * کالسها به صورت کارگاه کار با موالژ برگزار می

 می باشد.مرکز مهارت های بالینی قبل از سالن نرگس * مکان کالس 

 به هیچ تنوانع  دقیقه بعد از ساات  شرع  اتال  شده بتهه وواهد شد  51درب کارگاه * 

 .دلطفاً با کوبیدن درب، تمرکز شرک  کنندگان را برهم نزنیباز نمی شود.

97/9/89 خانم اژدری اقتصاد درمان  91/9/89  

183:8-

93:81  

 مختص پرسنل جدیدالورود تاالر اقبال 

نحوه برخورد با 

و همراه  بیمار

 خشمگین

99/9/89 دکتر کرهانی  92/9/89  

93:8-

193:8 

مرکز مهارتهای 

 بالینی 

 مختص سرپرستاران بخشهای

 جراحی و ویژه

98/9/89 دکتر شرفا احیا کودکان  92/9/89  

93:8-

193:8 

مرکز مهارتهای 

 بالینی 
 )پرستار/بهیار(مختص بخش های کودکان 

8/9/89: خانم محمدی تغذیه  97/9/89  

3:89-

93:81  

 تاالر اقبال 
 پرستار/بهیار/ماما

  الزامی جهت پرسنل جدیدالورود

مهارت های 

 ارتباطی
8/9/89: خانم حسینی  97/9/89  

3:89-

93:81  

سالن کنفرنس 

اورژانس 

 کودکان

 مختص بخشهای اورژانس و عمومی کودکان

 گروه 3 پرستار/بهیار


