
 

 بیمارستان تخصصی شهید رجایی

9317 سوم آموزشی سه ماههتقویم   

 تاریخ برگزاری گروه هدف
ساعت 

 آموزشی
 ردیف نام دوره مدرسین

،مددکار شناس ،روان ،بهیار ،پرستار پزشک امینیخانم  6 6/9/99و99 /62/9  درمان کارکنان شغلی وسالمت ایمنی   1 

،بهیار ،پرستار پزشک 9/9/99و62/9/99   آقای مهندس والیتی 2 
،خط مشی های مرتبط،تجهیزات ضروری  ها آن از ایمن واستفاده پزشکی تجهیزات با کار نحوه

 وپشتیبان وزونکن اعتبار بخشی
2 

پرسنل کلیه 1/9/99و11/9/99  ستاد مدیریت بحران مدرس از  2  بحران مدیریت   1 

،مددکار شناس ،روان ،بهیار ،پرستار پزشک 61/9/99و62/9/99  ونشانه شناسی بیماری های روان روانپزشکی بخش در بیمار سازی آرام ونحوه ارتباط برقراری اصول آقای عابد 2   2 

شناس ،روان ،بهیار ،پرستار پزشک 68/9/99و9/8/99  آن درمانی وتدابیر روانپزشکی داروهای عوارض آقای دکتر شادفر 1   2 

،بهیار ،پرستار پزشک 62/9/99و12/8/99  دکتر کامران آقای 1  آن ومداخالت پزشکی های اورژانس   9 

پرسنل کلیه 18/9/99و12/9/99  ایمنی کننده تهدید عوامل خانم نورمحمدی 1   8 

پرسنل کلیه 12/9/99و68/8/99  استرس مدیریت علی نقی پور خانم 6   9 

12/9/99 بادیگارد  11 مهار صحیح وایمن بیماران آقای کریم زاده 6 

61/8/99و9/8/99 کلیه پرسنل  11 وشرایط تهدید کننده ایمنی بیمارFMEAآشنایی با برنامه  خانم نورمحمدی 6 

11/9/99و21/8/99 کلیه پرسنل شمسایی آقای 1   16 ارنقاء سالمت کارکنان در حیطه دخانیات 

62/9/99و62/8/99 پرستار ،بهیار راد نصیریان خانم 6   12 ه در بیماران بستریاهمیت رژیم درمانی وارزیابی وضعیت تغذی 

61/9/99و2/9/99 پزشکان  11 احیاء پیشرفته آقای دکتر غالمی 2 

69/8/99و16/9/99 خدمات  12 عوامل تهدید کننده ایمنی خانم نورمحمدی 1 

69/9/99و19/9/99 کلیه پرسنل  1 
ستاد مبارزه با مواد مدرس از 

 مخدر
 12 ارانآشنایی با انواع مخدرها وعالئم سوء مصرف در بیم

 19 درمانی های موادوروش اثر مکانیسم با آشنایی)مواد مصرف سوء اختالل به مبتال روانی بیمار در پرستاری مراقبت نصر دکتر آقای 1 9/9/99 بهیار ، پرستار روانشناس،

حضورکلیه پرسنل محترم در کالسهای فوق)با توجه به گروه هدف(الزامی  می باشد. -1  

صبح می باشد. 21/9ها ساعت ساعت شروع کالس -6  

الزم به ذکر است شرکت در کالسهای آموزشی جز امتیازات دریافت کارانه می باشد.-2  

سه شنبه هر هفته سنجه های اعتبار بخشی آموزش داده می شود-1  

 مدیر خدمات پرستاری
 واحد آموزش

 


