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 ۹۸ماه  مھرتقویم آموزشی                                                                

 مکان گروه هدف تاریخ ساعت مدرس نام دوره ردیف
دشمن شناسی و  ,بصیرت افزایی ۱

 والیت مداري

مجیديسرهنگ   ۱۰ ۱/۷/۹۸  سالن اجتماعات کلیه پرسنل 

۳/۷/۹۸ ۸ آموزش مداوم اخالق پرستاري ۲  سمنان گروه هدف آموزش مداوم 

جاوید نیاسرکار خانم  )6(تکرار جلسه مهارتهاي زندگی ۳  ۳۰/۸  ۴/۷/۹۸  " کلیه پرسنل 

سرکار خانم مهندس قندالی  آموزش اتوماسیون و اصول نگارش  ۴  ۱۲ ۶/۷/۹۸  سالن اجتماعات  کلیه کاربران اتوماسیون 

کنترل و پیشگیري از عفونت  ۵

 وابسته به خدمات بهداشتی درمانی

۸/۷/۹۸ ۸ آموزش مداوم  سمنان گروه هدف آموزش مداوم 

۳۰/۸ سرکار خانم مهندس قندالی **HISآموزش کاربري  ۶   ۹/۷/۹۸ الزام جهت –کلیه کاربران  

 جدیدالورودها

اجتماعاتسالن   

۳۰/۸ سرکار خانم دکتر صدرزاده مدیریت سکته قلبی ۵  ۱۱/۷/۹۸  سالن اجتماعات  کلیه پرسنل 

۱۱/۷/۹۸ ۸ آموزش مداوم مدیریت سکته قلبی ۶ سالن امام جواد – سمنان گروه هدف  در سامانه آموزش مداوم   

 احیاي قلبی ریوي پایه 

 (تکرار)

 سرکار خانم جورابلو

 سرکار خانم اشتري

 
۳۰/۸  

 
۱۳/۷/۹۸  

  آزمایشگاه -پرسنل رادیولوژي 
 سالن اجتماعات

مدیریت درمان سکته مغزي  ۷

 (تکرار)

۳۰/۸ سرکار خانم دکتر ملک دار  ۱۵/۷/۹۸  سالن اجتماعات کلیه پرسنل 

۱۷/۷/۹۸ ۸ آموزش مداوم نوزاد سالم ۸ بیمارستان امیر  – سمنان مداوم آموزش سامانه در  هدف گروه 

 المومنین



 

 مکان گروه هدف تاریخ ساعت مدرس نام دوره ردیف
۲۰/۷/۹۸ ۸ آموزش مداوم مدیریت خونریزي در مامایی ۹   گروه هدف  در سامانه آموزش مداوم 

 سرکار خانم جورابلو احیاي قلبی ریوي پایه ۱۰

 سرکار خانم اشتري

 
۳۰/۸  

 
۲۱/۷/۹۸  

  پرسنل اداري
 سالن اجتماعات

 سطح با بیماران از پرستاري ۱۱

 تکرار)(پایین هوشیاري

  سرکار خانم مداح
۳۰/۸  

۲۲/۷/۹۸  سالن اجتماعات هوشبري-اتاق عمل-ماما-پرستار 

نحوه نمونه گیري جهت انجام  ۱۲

 آزمایشات میکروبی

۳۰/۸ سرکار خانم عسگري   ۲۸/۶/۹۸  -اتاق عمل –هوشبري  -پرستار 

 آزمایشگاه

 سالن اجتماعات

، ترومبوآمبولیسم در بارداري  ۱۳

 درمان ؛ پیشگیري

۳۰/۷/۹۸ ۸ آموزش مداوم  –سالن شھید عامری  گروه هدف در آموزش مداوم 
 شبکھ بھداشت

 جهت صدور گواهی ، حضور کامل در دوره اموزشی مالك می باشد.

 واحد آموزش


