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با حضور مدیر خدمات پرستاری،  11/3/90رشنبه مورخ اولین جلسه کمیته آموزش پرستاری و مامایی در روز چها :مطالب مطروحه
در ابتدای جلسه، آقای . سوپروایزر آموزشی و رابطین آموزشی بخش های درمانی در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید

در ادامه خانم خامه چیان در .حیدریان سخنانی را پیرامون اثربخشی آموزش بر امر درمان و لزوم آموزش پرسنل جدیدالورود ایراد نمودند
پس از آن خانم رفیعی به معرفی رابطین آموزشی پرداخته و . خصوص اهداف و انتظارات کمیته آموزش پرستاری و مامایی  صحبت نمودند

وزش علمی و خواستار فعالیت مستمر و مداوم رابطین آموزشی در راستای تحقق اهداف کمیته مذکور باالخص در زمینه ارتباط با بیمار، آم
همچنین ایشان از راه اندازی واحد آموزش به بیمار از ابتدای . عملی پرسنل جدیدالورود و سنجش میزان اثربخشی فعالیت های کمیته شدند

اتی در پایان جلسه چند تن از رابطین آموزشی پیشنهاد. و خانم خامه چیان را بعنوان دبیر کمیته انتصاب نمودند تیرماه سال جاری خبر داد
نظیر برگزاری پیش آزمون جهت تعیین سطح علمی پرسنل قبل از شروع فعالیت های آموزشی کمیته، مشارکت بین بخشی و ارائه دوره های 

 .  آموزش عمومی عالوه بر آموزش های تخصصی در هربخش را مطرح نمودند
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