
  
 

  1399در سال  ویژه پرسنل پرستاري و ماماییی آموزش فهرست دوره هاي

تاریخ   عنوان آموزش  ردیف
 مکان  گروه هدف  برگزاريساعت   برگزاري

  برگزاري

1. 
   آزمون سیاه زخم و مراقبت هاي پرستاري مربوطه

  99خرداد   )دارشگیري و مدیریت بیماري هاي واگیرپی(
طبق برنامه تنظیمی 

  سرپرستار و 
  رابط آموزشی

 -اتاق عمل- بهیار -ماما -پرستار
  بیهوشی

کانال 
  آموزشی

 درون بخشی 

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  8:00- 10:00  17/3/99  اصول تغذیه در اطفال و نوزادان .2
  بیهوشی

تئاتر  آمفی
  بیمارستان

  99خرداد   ) 1(آزمون توانمندي تخصصی شغلی  .3
طبق برنامه تنظیمی 

  سرپرستار و 
  رابط آموزشی

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار
  مجازي  بیهوشی

4. 
  اصول تغذیه در اطفال و نوزادان 

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  8:00- 10:00  5/4/99  ویژه پرسنل اتاق عمل
  بیهوشی

ریکاوري اتاق 
  عمل

تئاتر  آمفی  بیهوشی - اتاق عمل -بهیار -پرستار  8:00- 10:00  12/4/99  مراقبت از بیمار ضربه به سر .5
  بیمارستان

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  8:00- 10:00  19/4/99  برخورد با اولین حمله تشنج در بالغین و اطفال .6
  بیهوشی

تئاتر  آمفی
  بیمارستان

7. 
  اصول مراقبت از زخم ها و نحوه پانسمان صحیح  

ریکاوري اتاق   بیهوشی - اتاق عمل -بهیار -پرستار  8:00- 10:00  19/4/99  ویژه پرسنل اتاق عمل
  عمل

8. 
   مدیریت انسداد راه هوایی

سالن   بیهوشی - اتاق عمل -بهیار -پرستار  8:00- 10:00  24/4/99  ویژه پرسنل آنژیوگرافی و اتاق عمل قلب
  کنفرانس

  مجازي  بیهوشی - اتاق عمل -بهیار -پرستار  12:00- 14:00  24/4/99  )تکرار(مراقبت از بیمار ضربه به سر  .9

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  8:00- 10:00  26/4/99  آشنایی با داروهاي قلبی جدید .10
  مجازي  بیهوشی

11. 
  مراقبت پرستاري در بیمار سپسیس 

ریکاوري اتاق   بیهوشی - اتاق عمل -بهیار -پرستار  8:00- 10:00  26/4/99  ویژه پرسنل اتاق عمل
  عمل

تئاتر  آمفی  پرستار  ESI 2/5/99  10:00 -8:00آشنایی با تریاژ  .12
  بیمارستان

13. 
   )1(شایع ترین دیس ریتمی ها و درمان آن 

 آنژیوگرافی  بیهوشی - اتاق عمل -بهیار -پرستار  ICUOH   11/5/99  10:00 -8:00ویژه پرسنل آنژیوگرافی، اتاق عمل قلب و

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  9:00- 11:00  16/5/99  معرفی برنامه هاي تغذیه بالینی .14
 مجازي  بیهوشی

15. 
برخورد با اولین حمله تشنج در بالغین و اطفال 

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  1100- 13:00  16/5/99  )تکرار(
  مجازي  بیهوشی

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  10:00- 12:00  23/5/99  )تکرار(آشنایی با داروهاي قلبی جدید  .16
  مجازي  بیهوشی

17. 
  )2(شایع ترین دیس ریتمی ها و درمان آن 

 آنژیوگرافی  بیهوشی - اتاق عمل -بهیار -پرستار  ICUOH  25/5/99  10:00 -8:00ویژه پرسنل آنژیوگرافی، اتاق عمل قلب و

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  10:00- 12:00  30/5/99  آشنایی با داروهاي ترالی احیا  .18
 مجازي  بیهوشی



تاریخ   عنوان آموزش  ردیف
 مکان  گروه هدف  برگزاريساعت   برگزاري

  برگزاري

  99شهریور   ) 2(آزمون توانمندي تخصصی شغلی  .19
طبق برنامه تنظیمی 

  سرپرستار و 
  رابط آموزشی

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار
  مجازي  بیهوشی

20. 
  )3(شایع ترین دیس ریتمی ها و درمان آن 

 آنژیوگرافی  بیهوشی - اتاق عمل -بهیار -پرستار  ICUOH  1/6/99  10:00 -8:00اتاق عمل قلب و ویژه پرسنل آنژیوگرافی،

 مجازي  پرستار  9:00- 11:00  6/6/99  )تکرار( ESIآشنایی با تریاژ  .21

 مجازي  بیهوشی -اتاق عمل - ماما-پرستار  9:00- 11:00  13/6/99  داروهاي جدید در مامایی .22

  99شهریور   آزمون گزارش نویسی .23
طبق برنامه تنظیمی 

  سرپرستار و 
  رابط آموزشی

  مجازي  پرستار

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  09:00- 11:00  3/7/99  )تکرار(اصول تغذیه در اطفال و نوزادان  .24
  مجازي  بیهوشی

 09:00- 11:00  10/7/99  جنبه هاي قانونی قصور و خطاهاي پزشکی .25
 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار

 بیهوشی
 مجازي

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  09:00- 11:00  24/7/99  )تکرار(معرفی برنامه هاي تغذیه بالینی  .26
 مجازي  بیهوشی

  99 مهر  آزمون عملی کار با دفیبریالتور و تجهیزات احیا .27
طبق برنامه تنظیمی 

  سرپرستار و 
  رابط آموزشی

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار
  داخل بخش  بیهوشی

28. 
  ) 1(مدیریت پرستاري

  99مهر   )سالمت روان و مدیریت استرس(
طبق برنامه تنظیمی 

واحد آموزش 
  پرستاري

  مجازي  سوپروایزرران و سرپرستاران 

 -اتاق عمل - بهیار -ماما -پرستار  09:00- 11:00  1/8/99  اکسیژن تراپی .29
 مجازي  بیهوشی

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  09:00- 11:00  8/8/99  )تکرار(آشنایی با داروهاي ترالی احیا  .30
 مجازي  بیهوشی

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  09:00- 11:00  22/8/99  شایعترین خطاهاي پرستاري .31
 مجازي  بیهوشی

 مجازي  بیهوشی -اتاق عمل -بهیار-پرستار  09:00- 11:00  29/8/99   تفسیر گازهاي خون شریانی .32

  99 آبان  پیشرفتهاحیاي قلبی ریوي پایه و  .33
طبق برنامه تنظیمی 

  سرپرستار و 
  رابط آموزشی

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار
 -کمک پرستار -منشی - بیهوشی

  کمک بهیار
  مجازي

  99آبان   ) 3(آزمون توانمندي تخصصی شغلی  .34
طبق برنامه تنظیمی 

  سرپرستار و 
  رابط آموزشی

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار
  مجازي  بیهوشی

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  09:00- 11:00  13/9/99  ) تکرار( جنبه هاي قانونی قصور و خطاهاي پزشکی .35
 مجازي  بیهوشی

 مجازي بیهوشی - اتاق عمل -بهیار -پرستار  09:00- 11:00  20/9/99  الکتروکاردیوگرامتفسیر  .36

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  09:00- 11:00  27/9/99  )تکرار(شایعترین خطاهاي پرستاري  .37
 مجازي  بیهوشی



:الزم به ذکر است  

  مدرس ممکن است تغییر یابد برنامهجدول زمانبندي دوره هاي آموزشی فوق تقریبی است و با توجه به. 
  الزامی است با هر نوع استخدام جهت کلیه پرسنل پرستاري و مامایی) طبق فهرست موجود در بخش ها(حضور در الزامات آموزشی ساالنه . 
  سامانه کارمند، پورتال آموزش، قسمت کالس هاي آموزشی، کالس هاي آموزشی ثبت نام نشده، حضور در دوره مستلزم ثبت نام الکترونیک در

 .انتخاب گزینه ثبت نام است
 با حذف ثبت نام، فرصت شرکت در دوره را براي فرد دیگري فراهم نمایید 5520چنانچه به هر علت نمی توانید در دوره شرکت نمایید طی تماس با داخلی . 
 بت نام نموده ولی در دوره شرکت ننماید از حضور در دوره آموزشی بعدي محروم خواهد شدچنانچه فردي ث. 
 الزم به ذکر است اخذ امتیاز بازآموزي منوط به حضور تمام وقت در دوره آموزشی و اخذ آزمون پایان دوره است. 
  می باشدبر اساس برنامه تنظیمی از سوي واحد آموزش پرستاري ثبت نام شروع. 
  متعاقبا اعالم خواهد گردیدو همچنین کمک پرستاران و کمک بهیاران دوره هاي آموزشی اختصاصی پرسنل مامایی سایر. 

                                                                       .الزامی است آنان صالحیت حرفه اي اخذ پروانهجهت توسط کلیه پرستاران ساالنه آموزش مداوم ) ساعت 50( امتیاز 25اخذ رساند به اطالع می  ضمنا
 آموزش پرستاري

تاریخ   عنوان آموزش  ردیف
 مکان  گروه هدف  برگزاريساعت   برگزاري

  برگزاري
 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  09:00- 11:00  6/9/99  اصول آرام بخشی در بیماران .38

 مجازي  بیهوشی

  99آذر   آشنایی با اصول اخالق حرفه اي و مهارتهاي رفتاري .39
طبق برنامه تنظیمی 

  سرپرستار و 
  رابط آموزشی

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار
 -کمک پرستار -منشی - بیهوشی

  کمک بهیار
  مجازي

40. 
  ) 2(مدیریت پرستاري

  99آذر   ) دستورالعمل هاي اعتباربخشی در حوزه پرستاري(
طبق برنامه تنظیمی 

واحد آموزش 
  پرستاري

  مجازي  سوپروایزرران و سرپرستاران 

 -اتاق عمل - بهیار -ماما -پرستار  09:00- 11:00  4/10/99  )تکرار(اکسیژن تراپی  .41
 بیهوشی

 مجازي

 مجازي بهیار - ماما-پرستار  09:00- 11:00  11/10/99  مولتیپل اسکلروزیس .42

 مجازي بیهوشی - اتاق عمل -بهیار -پرستار  09:00- 11:00  18/10/99  )تکرار( تفسیر گازهاي خون شریانی .43

 مجازي  بیهوشی - اتاق عمل -بهیار -پرستار  09:00- 11:00  25/10/99  مراقبت از زخم  .44

  99دي   ) 4(آزمون توانمندي تخصصی شغلی  .45
طبق برنامه تنظیمی 

  سرپرستار و 
  رابط آموزشی

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار
  مجازي  بیهوشی

46. 
  ) 3(مدیریت پرستاري

  99دي   )مدیریت زمان و حل مسئله(
برنامه تنظیمی طبق 

واحد آموزش 
  پرستاري

  مجازي  سوپروایزرران و سرپرستاران 

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  09:00- 11:00  2/11/99  آشنایی با مرگ مغزي و اهداي عضو  .47
 مجازي  بیهوشی

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  09:00- 11:00  9/11/99  شوك آنافیالکسی و مراقبت هاي آن .48
 بیهوشی

 مجازي

 مجازي  بیهوشی - اتاق عمل -بهیار -پرستار  09:00- 11:00  16/11/99  )تکرار( تفسیر الکتروکاردیوگرام .49

 -اتاق عمل -بهیار - ماما-پرستار  09:00- 11:00  23/11/99  )تکرار(اصول آرام بخشی در بیماران  .50
 بیهوشی

 مجازي


