
 98برًاهِ کالس ّای آهَزضی ٍاحذ آهَزش ضوي خذهت پرستاری در خردادهاُ 

تاریخ دٍرُ هذرس دٍرُ  ػٌَاى دٍرُ

هْلت 

ارسال 

 اساهی

ساػت 

دٍرُ 
تَضیحات هکاى دٍرُ 

7/3/98 هٌْذس کَثری کار با هاًیتَر  4/3/98  
8:30-

10:30 
 بْیار/هاها/هختص پرستار تاالر اقبال

احیا قلبی ریَی  

 پیطرفتِ 
3/98/ آقای ًؼوت الْی  18 /3/98 16 14-8  

هرکس هْارتْای 

 بالیٌی 
 بسرگساالى/هختص پرستار ٍ هاها

 سکتِ حاد هغسی
 خاًن سبحاًی 

 خاًن فْام

19/3/98  16/3/98  
8:30-

12:30 
 بْیار/ هاها/ هختص پرستار تاالر اقبال 

احیا قلبی ریَی  

 پیطرفتِ 
20/3/98 آقای ًؼوت الْی   /3/98 17 14-8  

هرکس هْارتْای 

 بالیٌی 
 کَدکاى/هختص پرستار ٍ هاها

احیا قلبی ریَی  

 پیطرفتِ 
21/3/98 آقای ًؼوت الْی   /3/98 18 20-14  

هرکس هْارتْای 

 بالیٌی 
 بسرگساالى/هختص پرستار ٍ هاها

گسارش ًَیسی 

 پرستاری
22/3/98 خاًن رستوی  19/3/98  

8:30-

12:30 
 هختص پرستار ٍ هاها تاالر اقبال

احیا قلبی ریَی  

 پیطرفتِ 
23/3/98 آقای ًؼوت الْی   20/3/98  14-8  

هرکس هْارتْای 

 بالیٌی 
 بسرگساالى/هختص پرستار ٍ هاها

احیا قلبی ریَی  

 پیطرفتِ 
25/3/98 آقای ًؼوت الْی   22/3/98  14-8  

هرکس هْارتْای 

 بالیٌی 
 کَدکاى/هختص پرستار ٍ هاها

26/3/98 خاًن دشبذ اصَل بْبَد کیفیت  23/3/98  
8:30-

12:30 
 هختص سَپرٍایسر ّا ٍ سرپرستاراى تاالر اقبال

احیا قلبی ریَی  

 پیطرفتِ 
27/3/98 آقای ًؼوت الْی   24/3/98  14-8  

هرکس هْارتْای 

 بالیٌی 
 بسرگساالى/هختص پرستار ٍ هاها

HIS 28/3/98 هٌْذس هَکری  25/3/98  
8:30-

10:30 
 هختص پرستاراى جذیذالَرٍد تاالر اقبال



Offضبکاری ًباضٌذ 

 .لطفا قبل از ارسال اساهی  بِ گرٍُ ّذف دٍرُ ّا تَجِ بفرهاییذ -1

 (اًصراف ًیس تا ّواى رٍز قابل ثبت در ساهاًِ است).پرسٌل هحترم هَظفٌذ تا دٍ رٍز قبل از زهاى کالس از ثبت ًام در ساهاًِ اطویٌاى حاصل فرهایٌذ -2

بٌابرایي در . ػذم ضرکت در کالس بؼذ از ثبت ًام در ساهاًِ غیبت تلقی هی ضَد ٍ ساهاًِ هؼادل ساػت کالس از ساػت آهَزش پرسٌل کسر هی کٌذ -3

 .ساػت قبل اًصراف خَد را در ساهاًِ کارهٌذ قسوت آهَزش ثبت ًوایذ48صَرت اًصراف ضرکت در کالس ، پرسٌل بایستی 

 دقیقِ از ضرٍع کالس بِ هٌسلِ غیبت پرسٌل 10ضایاى رکر است تأخیر بؼذ از . حضَر بِ هَقغ ّوکاراى در کالس بِ هٌسلِ ًظن ٍ اًضباط فردی است -4

 .هحسَب هی گردد

 هرکس هْارتْای بالیٌی قبل از سالي ًرگس در هجاٍرت هرکس سٌجص تراکن استخَاى قرار دارد. 

 

                                                                                                                                                              ٍاحذ آهَزش ضوي خذهت پرستاری

3 خاًن اشدری  اقتصاد درهاى  28/3/98  25/3/98  
10:30-

12:30 
 هختص پرستاراى جذیذالَرٍد  تاالر اقبال 

احیا قلبی ریَی  

 پیطرفتِ 
28/3/98 آقای ًؼوت الْی   25/3/98  20-14  

هرکس هْارتْای 

 بالیٌی 
 کَدکاى/هختص پرستار ٍ هاها

هذٍى هذیریت 

 پرستاری

سرکارخاًن 

 تیوَری
29/3/98  26/3/98  

8:30-

12:30 
 تاالر اقبال

 هختص سَپرٍایسر ّا ٍ سرپرستاراى

 باتطکر. لطفاً اساهی ارسال ضَد


