
 

 هوالعلیم

 99ماه آبان تقویم آموزشی                                                                

 مکان گروه هدف تاریخ ساعت مدرس نام دوره ردیف

30/8 خانم ثمری کنترل عفونت  1  7/8/99  –ماما  –هوشبری  –اتاق عمل  –پرستار  

 بهیار 

 سالن اجتماعات

30/8 خانم ثمری کنترل عفونت )تکرار( 2  21/8/99  -اتاق عمل  –هوشبری  –ماما  –پرستار  

 بهیار

" 

 covid-19 مدل ارائه خدمت در 3

 c-19معرفی 

ینادر خانم  -خانم مداح    30/8  8/8/99 -اتاق عمل  –هوشبری  –ماما  –پرستار  

 بهیار

 سالن اجتماعات

 covid-19 مدل ارائه خدمت در 4

 )تکرار (  c-19معرفی 

یخانم  نادر -خانم مداح  30/8 -اتاق عمل  –هوشبری  –ماما  –پرستار  17/8/99 

 بهیار

" 

و کسری * 5 HIS  خانم مهندس قندالی  بازآموزی  30/8  10/8/99  سالن اجتماعات  کلیه پرسنل 

آشنایی با تهویه  مکانیکی غیر  6

 تهاجمی

9-12 آموزش مداوم  10/8/99  مجازی گروه هدف در سامانه آموزش مداوم 

خانم اشتری –خانم مداح  *احیای قلبی ریوی پیشرفته 7  30/8  12/8/99  -اتاق عمل-هوشبری-ماما-پرستار 

 بهیار-کاردان و کارشناس فوریت

اجتماعاتسالن   

خانم اشتری –خانم مداح  *احیای قلبی ریوی پیشرفته)تکرار( 8  30/8  29/8/99  -اتاق عمل-هوشبری-ماما-پرستار 

 بهیار-کاردان و کارشناس فوریت

 سالن اجتماعات

 ایمنی بیمار 9

 

ثمریخانم     
30/8  

 
41/8/99  

 سالن اجتماعات اریبه -اتاق عمل-یهوشبر-ماما-پرستار

 مکان گروه هدف تاریخ ساعت مدرس دورهنام  ردیف



 

خانم ثمری  ایمنی بیمار)تکرار( 10  30/8  19/8/99  سالن اجتماعات اریبه -اتاق عمل-یهوشبر-ماما-پرستار 

30/8 - آزمون داروهای ترالی اورژانس 11  15/8/99  افراد حاضر در وبینار محاسبات دارویی 

 15/7/99مورخ 

" 

دوستدار  یمارستانهایالزمات ب 9

 ریبا ش هیتغذ جیکودک در ترو

 )تکرار(مادر

یوشی فرسرکار خانم   30/8  62/8/99 اتاق -یهوشبر-ماما-پرستار-پزشک 

 اریبه -عمل

 سالن اجتماعات

 قوانین حضور در کالس : 

توجه به شیفت کاری خود تا روز قبل از برگزاری به . افراد می توانند با نفر نمی باشد 20و امکان حضور افراد بیشتر از نفر می باشد  20ظرفیت هر دوره فقط  .1

 واحد اموزش اعالم نمایند.

 ه باشند . و رعایت فاصله گذاری انجام گیرد.همه افراد قبل از حضور ماسک مناسب داشتالزامی است  .2

 الزامی است همه افراد جهت ثبت در لیست حاضرین دوره حتما خودکار به همراه داشته باشند. .3

 گواهی باید کل زمان کالس را حضور داشته باشید.جهت اخذ  .4

 خروج زودتر از تایم مورد نظر از میزان ساعت گواهی مربوطه کسر خواهد کرد.دقیقه است. حضور دیرتر و  10تلورانس حضور فقط  .5

 جهت پرسنل جدیدالورود الزامی است. CPRکسری و و  HISدوره آموزشی *

 واحد آموزش


