
 

 بیمارستان تخصصی شهیذ رجایی

 1398  دوم آموزشی سه ماههتقویم 

ساعت  تاریخ برگساری گروه هذف محل دقیق برگساری کالس

 آموزشی

 ردیف وام دوره مذرسیه

سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى  * پرستبر بْیبر ٍ ًحَُ برخَرد بب آًْب  پسضکیاٍرزاًس ّبی  دکتر کبهراى 4 04/06/98 1 

بیوبرستبىسبلي اجتوبػبت  *کلیِ پرسٌل  تکٌیک ّب ٍ رٍضْبی برلراری ارتببط بب بیوبر اػصبة ٍ رٍاى  خبًن آٌّی 4 17/04/98  2 

**کلیِ پرسٌل سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى هذیریت پسوبًذ  خبًن ر ئیسی 2 06/05/98  3 

رابطیي ٍ هسئَلیي بخطْب    سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى
      

13/05/98 ضکیببآلبی  2  ٍ هصرف هٌطمی آًتی  ضٌبیی بب اّویت ٍ چگًَگی رػبیت بْذاضت دستآ 

بیَتیکْب 
4 

اًتظبری آلبی  2 30/04/98 کلیِ پرسٌل سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى رػبیت حمَق گیرًذُ خذهت ٍ هٌطَر حمَق بیوبر  5 

ضکیبب آلبی  2 26/06/98 کلیِ پرسٌل سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى ًی کٌترل ػفًَت هذیریت هَاجِْ ضغلی ٍ هبب 6 

هی ائآلبی  2 11/06/98 کلیِ پرسٌل سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى حرکبت اصالحی ٍ ًرهص ّبی حیي کبر  7 

 پرستبر پسضک بْیبر سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى

 رٍاًطٌبس

سَابك خطبی پسضکی  خبًن ضفیغ زادُ 2 28/05/98 8 

دُ صحیح ٍ ایوي دستگبّْب ٍ تجْیسات پسضکی آهَزش استفب هٌْذس ٍالیتی 2 20/05/98 پسضک ٍ کبدر پرستبری سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى 9 

17/06/98 پرسٌل درهبى سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى ایوٌی ٍ سالهت ضغلی کبرکٌبى در حیطِ درهبى                             خبًن  اهیٌی 2  10 

پرستبراى اٍرشاًس،پرستبر  سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى

* ر،بْیب

آهَزش تخصصی تریبش  آلبی حویذی 2 30/05/98 11 

   پرستبر ، بْیبر سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى

،رٍاًطٌبسپسضک  

در صَرت ٍلَع 

 هرگ ٍ هیر هٌجر بِ

RCA 

درس گیری از خطبّب  خبًن ضفیغ زادُ 2 12 

لبل ٍ بی خطرسبزی زببلِ ّبی ػفًَی ًحَُ صحیح جوغ آٍری اًت خبًن رئیسی 2 10/04/98 پرسٌل خذهبت سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى 13 

 پرستبر،بْیبر سبلي اجتوبػبت بیوبرستبى

 رٍاًطٌبس

ػالئن ٍ ًطبًِ ّب،دارٍّب ٍهرالبتْبی پرستبری  PTSD دکتر ًصر 2 24/04/98 14 

.الساهی  هی ببضذ(بب تَجِ بِ گرٍُ ّذف)حضَرکلیِ پرسٌل هحترم در کالسْبی فَق -1  

.صبح هی ببضذ 30/9سبػت ضرٍع کالسْب سبػت  -2  

 .الزم بِ رکر است ضرکت در کالسْبی آهَزضی جس اهتیبزات دریبفت کبراًِ هی ببضذ-3

.  حضَر کلیِ پرسٌل اٍرشاًس الساهی است *

  .حضَر کلیِ پرسٌل خذهبت الساهی است **

سَپرٍایسر آهَزضی  هسئَل بْبَد کیفیت هذیر پرستبری


