
  د

  دگليشبكه بهداشت و درمان آران و ب
  دالشهداءيس مارستانيب

  ۹۴ تقويم آموزشي كاركنان
  ۰۱FOTR :شماره سند

  ۰۱ :ويرايششماره 

 

 ساعت دوره عنوان دوره رديف
نحوه بر 

 گزاري

تعداد 

شركت 

 كننده

  گروه هدف مدرس زمان اجرا

۱ 
استانداردها و اصطالحات 

  كامپيوار
 فروردين ۸۰ كالس ۶

مهندس 
 طلوعي

كادر درمان و 
 اداري

۲ 

تحليل ريشه اي از 
خطاهاوحوادث ناخواسته 

 كادر درمان

۶ 
كالس و 

CD 
 كادر درمان اقاي صفري فروردين ۵۵

 ۸ تغذيه در بخشهاي ويژه ۳
 كادر درمان رعيتآقاي  ارديبهشت ۵۰ كارگاه

 ۶ داروهاي ترالي احياء ۴
 كادر درمان دكتر منوري  ارديبهشت  ۸۰ كالس

 ۶ ديابت و تزريق انسولين ۵
كالس و 

CD 
 كادر درمان دكتر موسوي خرداد ۷۰

 ۶ پايش هموديناميك ۶
 كادر درمان دكتر شكرانه تير ۳۵ كالس

 كادر درمان دكتر احستي مرداد  ۳۰ كالس ۶ بيهوشي در اطفال ۷

۸ 
 ۶ و اطفاء حريق آتش نشاني

 اقاي قندي  شهريور ۴۰ كالس
پرسنل 

 بيمارستان

۹ 
 MSDS ۸اموزش آشنايي با 

 خانم صائبي  مهر ۳۵ كارگاه
خدمات و 
 پشتيباني

۱۰ 

تشخيص و درمان ريتمهاي 

 ۶  قلبي غير طبيعي
 كادر درمان دكتر شكرانه  آبان ۸۰ كالس

۱۱ 
آشنايي با حقوق گيرندگان 

  خدت
  آبان ۴۰  كارگاه  ۸

مهندس 
 راحتي

كادر درمان و 
 اداري

۱۲ 
روشهاي صحيح ضدعفوني 

  در بخشها
  آذر  ۶۵ كارگاه ۸

مهندس 
 صائبي

خدمات و 
 پشتيباني

 دلجودكتر   دي ۶۵ كالس ۶ آموزش ونتيالتور ۱۳
پرسنل بخش 

 قلب

۱۴ 
برخورد صحيح با بيمار در 

  حال احتضار
  بهمن ۷۰ كالس ۷

خانم 
 ابوالحسني

پرسنل بخش 
 قلب

  اسفند ۷۵ كالس VBG ۶وABGتفسير ۱۵
مهدوي دكتر 

 پناه

پرسنل 

 بيمارستان

 ۶ عوامل زيان آور محيط كار ۱۶
 شهريور ۹۰ كالس

مهتدس 
 اعتصام

پرسنل 

 بيمارستان
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