
  

  
  
  
  
  
 

 1396ماه  بهمنتقویم آموزشی 
  

  زمان  گروه هدف  مدرس  تاریخ برگزاري  عنوان دوره  ردیف
  برگزاري

  محل
  برگزاري

  توانایی افزایش بهره وري در محیط کار  1
  ) الکترونیکی(  

 ماه بهمن

  
  مدیران  و  مگفا

  الزام سیستم جامع 
  الکترونیکی  --- 

  1/11/96  کنترل عفونت بیمارستانی  2
  یک شنبه

  سالن آمفی تاتر  8- 10  پرستاري و مامایی  خانم زارع

  8/11/96  نحوه صحیح شستشوي دست  3
  یک شنبه

پرستاران، مسئول کنترل عفونت،   خانم علمی
مسئول بهداشت، رابطین کنترل 

  عفونت در بخش ها

 سالن آمفی تاتر  8:30- 11

  9/11/96  اطفاء حریق  4
  دوشنبه

، جراحی، داخلی،  CCU  ،ICU  خانم مهندس اسدي
اتاق عمل، اکو، دیالیز، اطفال، زنان، 

فیزیوتراپی، پلی کلینیک، اورژانس، 
کنترل عفونت، دفتر پرستاري، بهبود 

  کیفیت، تجهیزات پزشکی

  محوطه بیمارستان  8:30- 9:30

شناسایی عوامل تهدید کننده ایمنی   5
  بیمار و تحلیل ریشه اي 

  خطاهاي پزشکی

9/11/96  
  دوشنبه

  رادیولوژي  13:30- 15  کارکنان رادیولوژي  خانم نعمتی

کمک هاي اولیه، امداد و نجات و اطفاء   6
  حریق

  خانم مهندس اسدي  10/11/96
  و 

  آقاي خاوري

  سالن آمفی تاتر  8- 12  کارکنان حراست

  11/11/96  اطفاء حریق  7
  چهارشنبه

آزمایشگاه، رادیولوژي، مالی،   خانم مهندس اسدي
درمان غیرمستقیم، آموزش، مدارك 

پزشکی، درمانگاه هاي بعثت و 
  ، انفورماتیک HSEچمران، 

  محوطه بیمارستان  8:30- 9:30

  15/11/96  ایمنی و سالمت شغلی  8
  یک شنبه

  سالن آمفی تاتر  13:30- 15  کلیه کارکنان  خانم مهندس اسدي

  16/11/96  )گازهاي خون شریانی ( آزمون   9
  دو شنبه

  کتابخانه  11- 12  پرستاري  مکاتبه اي

  18/11/96  اختالالت الکترولیت  10
  چهارشنبه

  سالن آمفی تاتر  8- 10  پرستاري  خانم محمدرضایی

  ارزیابی ریسک و   11
  نحوه گزارش دهی خطا

18/11/96  
  چهارشنبه

  سالن آمفی تاتر  10:30- 12  کارکنان درمانی  خانم مهندس اسدي

  25/11/96  فرایند پرستاري  12
  چهارشنبه

  سالن آمفی تاتر  8- 10  پرستاري  خانم حیدرپور

  25/11/96  کار با دستگاه الکتروکاردیوگراف  13
  چهارشنبه

  بخشهاي درمانی  10- 11  پرستاري  آقاي مهندس علمیه

شناسایی عوامل تهدید کننده ایمنی   14
  بیمار و تحلیل ریشه اي 

  خطاهاي پزشکی

29/11/96  
  شنبهیک 

  فیزیوتراپی  13:30- 15  کارکنان فیزیوتراپی  خانم نعمتی


