
واحد  یآموزش فهرست دوره هاي    
   آموزش پرستاري

   1394در سال 

تاریخ   گروه هدف  عنوان آموزش  ردیف
  ساعت  نحوه برگزاري  محل برگزاري  برگزاري

1.   
آشنایی با پانسمان هاي 

 نوین در درمان زخم

کاردان و  -پرستار
  کارشناس اتاق عمل

29/2/94  
تئاتر  آمفی

 بیمارستان
  9:30  حضوري

 8:00 حضوري کالس طبقه دوم  31/2/94

2.   

مراقبت هاي تخصصی 
ویژه پرسنل پرستاري و 
مامایی در قالب آزمون 

  توانمندي دوره اي

کاردان  -ماما -پرستار
و کارشناس اتاق 

کاردان و   -عمل
  کارشناس هوشبري

1/2/94  
  لغایت

31/2/94 

 8:00 غیرحضوري  داخل بخش

3.   
مراقبت هاي تخصصی 

  لویژه پرسنل اتاق عم

کاردان  -ماما -پرستار
و کارشناس اتاق 

کاردان و   -عمل
 -کارشناس هوشبري

بهیار شاغل در اتاق 
  عمل

13/2/94  
  لغایت

22/2/94 

 8:00 غیرحضوري  داخل بخش

 ریوي -احیاي قلبی   .4

کاردان  -ماما -پرستار
و کارشناس اتاق 

کاردان و   -عمل
 -کارشناس هوشبري

  بهیار

28/2/94  
29/2/94  
30/2/94  
2/3/94  
3/3/94 

کامپیوتر  مرکز
دانشکده پرستاري و 

 مامایی

 8:00 حضوريغیر

  محاسبات دارویی   .5

کاردان  -ماما -پرستار
و کارشناس اتاق 

کاردان و   -عمل
 -کارشناس هوشبري

  بهیار

28/2/94  
29/2/94  
30/2/94  
2/3/94  
3/3/94 

کامپیوتر  مرکز
دانشکده پرستاري و 

  مامایی
  8:00  حضوريغیر

6.   
  بت از خون نظام مراق

  )هموویژالنس(

کاردان  -ماما -پرستار
و کارشناس اتاق 

کاردان و   -عمل
 -کارشناس هوشبري

  بهیار

18/4/94  
  لغایت

31/4/94 

 8:00 غیرحضوري  داخل بخش

7.   
مدیریت بحران و 

 مدیریت خطر

کاردان  -ماما -پرستار
و کارشناس اتاق 

کاردان و   -عمل
 -کارشناس هوشبري

 بهیار

29/5/94  
تئاتر  آمفی

  بیمارستان
   غیرحضوري

  )نفر 40ظرفیت (
8:00  

8.   
آشنایی با مبانی مدیریت 

  دولتی 

مدیر و معاون خدمات 
سوپروایزر  -پرستاري

 -سرپرستار -بالینی
 –پرستار مسئول بخش
  ماماي مسئول بخش

  شهریور 
تاریخ قطعی دوره (

   متعاقبا اعالم 
  .)می گردد

تئاتر  آمفی
  بیمارستان

  
مرکز کامپیوتر 

 شکده پرستاريدان

  حضوري
  
  

 غیرحضوري

8:00 

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان



تاریخ   گروه هدف  عنوان آموزش  ردیف
  ساعت  نحوه برگزاري  محل برگزاري  برگزاري

9.   
 خون گازهاي تفسیر

  )ABG( شریانی

   -ماما -پرستار
کاردان و کارشناس 

  بهیار -هوشبري
12/6/94  

تئاتر  آمفی
 بیمارستان

  حضوري
 

8:00 

  مادر شیر با تغذیه ترویج   .10

بهیار  -ماما -پرستار
ویژه بخش هاي 
نوزادان، زایمان، 
بستري زایمان و 

  اطفال

  ورشهری
تاریخ قطعی دوره (

   متعاقبا اعالم 
 .)می گردد

مرکز کامپیوتر 
  دانشکده پرستاري

  
  داخل بخش

  غیرحضوري
  
  

  عملی

8:00 

11.   
  آشنایی با یافته هاي 

  سی تی اسکن

کاردان  -ماما -پرستار
و کارشناس اتاق 

کاردان و   -عمل
 -کارشناس هوشبري

  بهیار

19/6/94  
تئاتر  آمفی

 بیمارستان

  غیرحضوري
  )نفر 40ظرفیت (

10:00  

12.   
 احیاي اصول با آشنایی

  کودکان  ریوي -قلبی

 کاردان -ماما -پرستار
 اتاق کارشناس و

 و کاردان -عمل
 -هوشبري کارشناس

بهیار ویژه بخش هاي 
اتاق عمل، اطفال، 
نوزادان، اورژانس، 
زایمان و بستري 

  زایمان

  مهر
تاریخ قطعی دوره (

   متعاقبا اعالم 
 .)دمی گرد

مرکز کامپیوتر 
  دانشکده پرستاري

  
 داخل بخش

  غیرحضوري
  
  

 عملی

8:00 

  ونتیالتور با کار اصول   .13

 و کاردان  -پرستار
 - عمل اتاق کارشناس

 کارشناس و کاردان
بهیار بخش  -هوشبري

هاي ویژه، اتاق عمل، 
  اورژانس

9/7/93 

تئاتر  آمفی
  بیمارستان

  
  داخل بخش

  

  حضوري
  

  عملی
8:00  

14.   
آشنایی با احکام شرعی 

  در پزشکی

 کاردان -ماما -پرستار
 اتاق  کارشناس و

 و کاردان -عمل
 -هوشبري  کارشناس

کمک  -منشی -بهیار
  بهیار

  مهر
تاریخ قطعی دوره (

   متعاقبا اعالم 
 .)می گردد

تئاتر  آمفی
 بیمارستان

  12:00 حضوري

15.   
مقابله با استرس شغلی 
در پرسنل پرستاري و 

 مامایی

کاردان  -ماما -پرستار
و کارشناس اتاق 

و  کاردان  -عمل
 -کارشناس هوشبري

 بهیار

23/7/93  
تئاتر  آمفی

 بیمارستان
  8:00  حضوري

 احیا پیشرفته نوزاد   .16

پرستار ،پزشک ،ماما 
شاغل در بخش زنان و 

 زایمان و نوزادان

  مهر
تاریخ قطعی دوره (

   متعاقبا اعالم 
 .)می گردد

مرکز کامپیوتر 
  دانشکده پرستاري

  
  داخل بخش

  غیرحضوري
  
  

  عملی

10:00  

17.   
 انجام نحوه با آشنایی

  االستیک بانداژ
 7/8/94  بهیار -ماما -پرستار

تئاتر  آمفی
 بیمارستان

 8:00 حضوري



 گروه هدف عنوان آموزش ردیف
تاریخ 

 برگزاري
 ساعت نحوه برگزاري محل برگزاري

  21/8/94  پرستار  حفاظت در برابر اشعه   .18
تئاتر  آمفی

  بیمارستان
  8:00  حضوري

19.   
مراقبتهاي پرستاري قبل 

  اي هسته و بعد از اسکن

 کاردان -ماما -پرستار
 -هوشبري کارشناس و

  بهیار
28/8/94 

تئاتر  آمفی
 بیمارستان

  حضوريغیر
  )نفر 40ظرفیت (

10:00  

20.   
اصول درمان و مراقبت از 

  زخم ها

کاردان و  -پرستار
 -کارشناس  اتاق عمل

 بهیار

5/9/94 
تئاتر  آمفی

 بیمارستان
  8:00  حضوري

21.   
  توانمندي عمومی 

  )الزامات آموزشی ساالنه(

 کاردان -ماما -پرستار
 اتاق کارشناس و

 و کاردان -عمل
 -هوشبري کارشناس

کمک -منشی-بهیار
  بهیار

  آبان
تاریخ قطعی دوره (

   متعاقبا اعالم 
  .)می گردد

مرکز کامپیوتر 
  دانشکده پرستاري

  8:00  غیرحضوري

22.   
   انواع با آشنایی
 ریتمی دیس

 و کاردان -پرستار
 -هوشبري کارشناس

بهیار ویژه بخش هاي 
ویژه، اتاق عمل، 

  اورژانس و داخلی قلب

26/9/94 
تئاتر  یآمف

 بیمارستان

  غیرحضوري
 )نفر 40ظرفیت (

10:00 

  مدیریت در پرستاري   .23

مدیر و معاون خدمات 
سوپروایزر  -پرستاري

 -سرپرستار -بالینی
 –پرستار مسئول بخش
  ماماي مسئول بخش

  آذر
تاریخ قطعی دوره (

   متعاقبا اعالم 
  .)می گردد

تئاتر  آمفی
  بیمارستان

  
مرکز کامپیوتر 

 دانشکده پرستاري

  ضوريح
  
  

  غیرحضوري

8:00  

24.   

نحوه کار با دستگاه 
، مانیتورینگ الکتروشوك

دستگاه ساکشن  -قلبی
سایر  و اکسیژن تراپی–

 تجهیزات تخصصی بخش

پرستار، سرپرستار، 
تکنسین و کاردان و 

کارشناس اتاق عمل و 
که طی دو   هوشبري 

سال قبل این دوره را 
 .نگذرانده اند

طبق برنامه 
تنظیمی 

  پرستارسر
  8:00  حضوري داخل بخش

25.   
 مهارتهاي از آگاهی

 بیمار به آموزش صحیح

 کاردان -ماما -پرستار
 اتاق کارشناس و

 و کاردان -عمل
 -هوشبري کارشناس

  بهیار

  دي
تاریخ قطعی دوره (

   متعاقبا اعالم 
  .)می گردد

 8:00  غیرحضوري  داخل بخش

  تفسیر الکتروکاردیوگرام   .26

کاردان  -ماما -پرستار
و کارشناس اتاق 

کاردان و   -عمل
 -کارشناس هوشبري

 بهیار

3/10/94  
تئاتر  آمفی

 بیمارستان
  8:00  حضوري

27.   
   انواع با آشنایی
 ریتمی دیس

 و کاردان -پرستار
 -هوشبري کارشناس

بهیار ویژه بخش هاي 
ویژه، اتاق عمل، 

  اورژانس و داخلی قلب

10/10/93 
تئاتر  آمفی

 بیمارستان

  غیرحضوري
 )نفر 40ظرفیت (

10:00 



 گروه هدف عنوان آموزش ردیف
تاریخ 

 برگزاري
 ساعت نحوه برگزاري محل برگزاري

28.   
 اصول با آشنایی

  مستندسازي

 کاردان -ماما -پرستار
 اتاق کارشناس و

 و کاردان -عمل
 -هوشبري کارشناس

  بهیار

  دي
تاریخ قطعی دوره (

   متعاقبا اعالم 
  .)می گردد

 8:00  غیرحضوري  داخل بخش

29.   
 مراقبت پرستاري قبل و 

 و آنژیوگرافی از بعد
  آنژیوپالستی

 کاردان -پرستار
 بخشهاي  هوشبري ویژه

CCU آنژیوگرافی،، 
 بستري آنژیوگرافی و

  داخلی قلب

17/10/94 
تئاتر  آمفی

 بیمارستان
  8:00  حضوري

30.   
اصول ارزیابی عملکرد 
پرسنل پرستاري و 

  مامایی

مدیر و معاون خدمات 
سوپروایزر  -پرستاري

 -سرپرستار -بالینی
 –پرستار مسئول بخش

  مسئول بخشماماي 

  دي
تاریخ قطعی دوره (

     متعاقبا اعالم
  .)می گردد

تئاتر  آمفی
  بیمارستان

  10:00  غیرحضوري

31.   
حمایت تغذیه اي در 

  بیمار

 کاردان  -ماما -پرستار
 اتاق  کارشناس و

 و کاردان -عمل
 - هوشبري  کارشناس

  بهیار

1/11/94  
تئاتر  آمفی

  بیمارستان
  10:00  حضوري

32.   
   و قبل هاي مراقبت
  عمل زا پس

 و کاردان– پرستار
- عمل اتاق کارشناس

 کارشناس و کاردان
 بهیار ویژه -هوشبري

 جراحی، بخش هاي
  ICU و عمل اتاق

8/11/94 
تئاتر  آمفی

 بیمارستان

  غیرحضوري
  )نفر 40ظرفیت (

10:00  

33.   
  آشنایی با اصول 
  اخالق حرفه اي

 کاردان -ماما -پرستار
 اتاق  کارشناس و

 و کاردان -عمل
 -هوشبري  کارشناس

کمک  -یمنش -بهیار
  بهیار

15/11/94 
تئاتر  آمفی

 بیمارستان
  8:00  حضوري

  مراقبت از بیمار ترومایی   .34

 کاردان -پرستار
 هوشبري ویژه

 ICU بخشهاي 
و  ، اورژانس،جراحی

  اتاق عمل

6/12/94 
تئاتر  آمفی

 بیمارستان

  غیرحضوري
  )نفر 40ظرفیت (

10:00  

  از استوما مراقبت   .35

 و کاردان– پرستار
 - عمل اتاق کارشناس
 بخش هاي بهیار ویژه
 و عمل اتاق جراحی،

ICU 

20/12/93 
تئاتر  آمفی

 بیمارستان
 حضوري

 
8:00  

36.   
 پر نمادرا از مراقبت

  خطر

ویژه  بهیار -ماما -پرستار
بخشهاي زایمان، بستري 

  زایمان و اورژانس

طبق برنامه 
تنظیمی 
 سرپرستار

  8:00  حضوري داخل بخش



 گروه هدف عنوان آموزش ردیف
تاریخ 

 برگزاري
 ساعت نحوه برگزاري محل برگزاري

37.   
 نوزاد از بحرانی مراقبت
  خطر معرض در

 کاردان -ماما -پرستار
 اتاق کارشناس و

 و کاردان -عمل
 -هوشبري کارشناس

بهیار ویژه بخش هاي 
  زایمان، نوزادان

طبق برنامه 
تنظیمی 
 سرپرستار

  8:00  حضوري داخل بخش

38.   

 اصول با آشنایی
ضدعفونی و 

 اتاق در استریلیزاسیون
  عمل

 و کاردان– پرستار
- عمل اتاق کارشناس

 کارشناس و کاردان
بهیار ویژه  -هوشبري

 بخش اتاق عمل

طبق برنامه 
تنظیمی 
 سرپرستار

  8:00  حضوري داخل بخش

 اسکراب نحوه با آشنایی   .39
  عمل اتاق رد

 و کاردان– پرستار
- عمل اتاق کارشناس

 کارشناس و کاردان
ویژه بهیار  -هوشبري

 بخش اتاق عمل

طبق برنامه 
تنظیمی 
 سرپرستار

  10:00  حضوريغیر داخل بخش

40.   
  در شناسی ابزار

  عمل اتاق

 و کاردان– پرستار
- عمل اتاق کارشناس

 کارشناس و کاردان
ویژه بهیار  -هوشبري

 بخش اتاق عمل

ق برنامه طب
تنظیمی 
 سرپرستار

  8:00  حضوري داخل بخش

41.   
مراقبت از بیمار در 

  بخش ریکاوري

 و کاردان– پرستار
- عمل اتاق کارشناس

 کارشناس و کاردان
بهیار بخش  -هوشبري

 اتاق عمل

طبق برنامه 
تنظیمی 
 سرپرستار

  10:00  غیرحضوري داخل بخش

42.   
آشنایی با اصول احیاي 

  ریوي مقدماتی -قلبی
  کمک بهیار -منشی

  آبان
تاریخ قطعی دوره (

     متعاقبا اعالم
  .)می گردد

مرکز کامپیوتر 
  دانشکده پرستاري

  8:00  غیرحضوري

  منشی  ستند سازياصول م   .43
طبق برنامه 

واحد  تنظیمی
 مدارك پزشکی

تئاتر  آمفی
 بیمارستان

    غیرحضوري

  منشی  آشنایی با اوراق پرونده   .44
طبق برنامه 

تنظیمی واحد 
 مدارك پزشکی

تئاتر  آمفی
 بیمارستان

  حضوري
  

  

45.   
آشنایی با جنبه هاي 
  قانونی مدارك پزشکی

  منشی
طبق برنامه 

تنظیمی واحد 
 ارك پزشکیمد

تئاتر  آمفی
 بیمارستان

  غیر حضوري
 

  

46.   
 نیازهاي با آشنایی

  بیمار بهداشتی
  بهیار کمک

طبق برنامه 
واحد  تنظیمی

 بهداشت

تئاتر  آمفی
 بیمارستان

    حضوري

47.   
 و حمل نحوه با آشنایی

 هاي فرآورده و خون نقل
  خونی

  بهیار کمک
  شهریور

تاریخ قطعی دوره (
  .)متعاقبا اعالم می گردد

تئاتر  آمفی
 بیمارستان

 10:00 حضوري



 

:الزم به ذکر است  

 جهت کلیه پرسنل پرستاري و ) طبق فهرست موجود در بخش ها( االنهحضور در الزامات آموزشی س
  .مامایی الزامی است

 

  در دفتر آموزش پرستاري ) قبل از برگزاري دوره(شرکت در دوره هاي بازآموزي مستلزم ثبت نام
 .است

  
 اخذ امتیاز بازآموزي مستلزم حضور تمام وقت در دوره است. 

  
 آمدخواهد به عمل  مون کتبیآزدر کالس، از مباحث مطروحه حضوري  دوره هاي پایان در. 

  
 منبع آزمون هاي غیرحضوري از سوي دفتر آموزش پرستاري اعالم می گردد. 

  
  ،است که در صورت کسب  60یا  12حداقل نمره جهت اخذ امتیاز بازآموزي دوره هاي غیرحضوري

 .امتیاز دوره کسب نخواهد گردید 60یا  12نمره کمتر از 

  
  گذراندن دوره توسط سوپروایزر آموزشی یا سرپرستار ثبت می گرددنتیجه ارزیابی هر دوره پس از . 

  
 

  

 آموزش پرستاري

 

  

 گروه هدف عنوان آموزش ردیف
تاریخ 

 برگزاري
 ساعت نحوه برگزاري محل برگزاري

48.   
 آماده فرآیند با آشنایی
 انواع پیچیدن و سازي

  ست
  بهیار کمک

طبق برنامه 
واحد  تنظیمی

 بهداشت

تئاتر  آمفی
 بیمارستان

    حضوري

49.   

 فرآیند با آشنایی
 وسایل ضدعفونی

 انجام از پس مصرفی
  بیمار مراقبتی امور

  بهیار کمک
طبق برنامه 

واحد  تنظیمی
 بهداشت

تئاتر  آمفی
 بیمارستان

    حضوري

  بهیار کمک  بیمار انتقال نحوه   .50
برنامه طبق 

واحد  تنظیمی
 بهداشت

تئاتر  آمفی
 بیمارستان

    حضوري


