
  

  
  
  
  
  
 

 1396ماه آذر تقویم آموزشی 
  

  زمان  گروه هدف  مدرس  تاریخ برگزاري  عنوان دوره  ردیف
  برگزاري

  محل
  برگزاري

  30/8/96  )الکترونیکی ( تیم سازي   1
  لغایت

20/9/96  

  21موسسه مربیان 
  )الکترونیکی ( 

  مدیران  و
  الزام سیستم جامع 

  الکترونیکی  --- 

شناسایی، پیگیري ( اصول ایمنی بیمار   2
  و کنترل عوامل تهدید کننده

  )ایمنی بیمار 

پزشکان، پرستاري، فیزیوتراپی،   آقاي دکتر عباس نیا  5/9/96
  رادیولوژي، آزمایشگاه

  سالن آمفی تاتر  8- 11

 کلینیک  13:30- 15  هاکارکنان پذیرش و منشی کلینیک   آقاي اسماعیلی  5/9/96  مهارت هاي ارتباطی  3

مراقبت هاي عمومی و : (آزمون  4
  )بالینی از کتابچه اعتباربخشی

  سالن آمفی تاتر  11- 12  پرستاري  مکاتبه اي  7/9/96

امور اداري، بایگانی متمرکز،امور   خانم مهندس اسدي  8/9/96  اطفاء حریق  5
اعزام، مخابرات، روابط عمومی، 

  )تعمیرات، تاسیسات، حراست 

  محوطه بیمارستان  8:30 - 9:30

خانم دکتر   9/9/96  کنترل عفونت بیمارستانی  6
  محمدرضایی

پزشکان متخصص و عمومی، 
پرستاري، مامایی، تکنسین هاي 

  آزمایشگاه

  سالن آمفی تاتر  8- 10

  اتاق عمل  11- 12  تکنسین هاي بیهوشی و اتاق عمل  آقاي مهندس علمیه  12/9/96  کار با دستگاه  دفیبالتور  7

شناسایی عوامل تهدید کننده ایمنی   8
  بیمار و تحلیل ریشه اي 

  خطاهاي پزشکی

  آزمایشگاه  13:30- 15  تکنسین هاي آزمایشگاه  خانم نعمتی  12/9/96

  سالن آمفی تاتر  8- 11  الزام سیستم جامع  آقاي اسماعیلی  14/9/96  بهداشت روانی در خانواده و جامعه  9

  راه هاي پیشگیري و  10
  درمان زخم فشاري 

  سالن آمفی تاتر  8- 10  پرستاري  خانم جاللیان  19/9/96

  سالن آمفی تاتر  8- 10  پرستاري  خانم حیدرپور  20/9/96  گزارش نویسی پرستاري  11

شناسایی عوامل تهدید کننده ایمنی   12
  بیمار و تحلیل ریشه اي 

  خطاهاي پزشکی

  سالن آمفی تاتر  10- 11  پرستاري و مامایی  خانم نعمتی  20/9/96

  OPDدرمانگاه   OPD  10 -8:30کارکنان درمانگاه   خانم مهندس اسدي  21/9/96  اطفاء حریق  13

   طریقه کار با دستگاه نبوالیزر  14
 کار با دستگاه پمپ انفوزیون 

 FMمدل  B/Braunمارك 

  بخش هاي درمانی  11- 12  پرستاري  آقاي مهندس علمیه  21/9/96

امداد و نجات و کمک هاي اولیه،   15
  اطفاء حریق

  خانم مهندس اسدي  22/9/96
  و  

  آقاي عوامی

  سالن آمفی تاتر  8- 12  کارکنان  حراست

  کلیه کارکنان  آقاي عوامی  27/9/96  احیاء قلبی ، ریوي پایه  16
  )به غیر از پرستاري و مامایی (  

  سالن آمفی تاتر  13:30- 15

 سالن آمفی تاتر  8- 11  پزشکان و پرستاران سالمت کار  آقاي دکتر رضایی  29/9/96 آسم شغلی  17


