
مامایی  –برنامه آموزشی پرسنل پرستاري   
     1392در سال 

  ساعت  نحوه برگزاري  محل برگزاري  تاریخ برگزاري  عنوان آموزش  ردیف
 8:00 حضوري تئاتر بیمارستان آمفی 5/2/92 مراقبت از نوزاد   .1

2.   
حاکمیت بالینی و اعتبار 

 بخشی
 تئاتر بیمارستان آمفی 19/2/92

  حضوري
 غیر حضوري

8:00 

  8:00  حضوري  تئاتر بیمارستان آمفی  2/3/92  کنترل عفونت   .3

  تئاتر بیمارستان آمفی  16/3/92  تغذیه   .4
  حضوري

  غیر حضوري
8:00  

  8:00  حضوري  تئاتر بیمارستان آمفی  30/3/92 دیابت   .5

  8:00  حضوري  تئاتر بیمارستان آمفی  6/4/92  تزریق خون    .6

 تئاتر بیمارستان آمفی 13/4/92  مراقبت از زخم   .7
  حضوري

  غیر حضوري
8:00  

  8:00  غیر حضوري تئاتر بیمارستان آمفی  24/5/92  سالمت شغلیایمنی کار و    .8

 تئاتر بیمارستان آمفی  7/6/92  اخالق و قانون   .9
 حضوري

  غیر حضوري
8:00  

 تئاتر بیمارستان آمفی 21/6/92 کار با ونتیالتور   .10
  حضوري

 غیر حضوري
8:00 

11.   
ارتباط با بیمار و آموزش 

  به بیمار
  تئاتر بیمارستان آمفی  4/7/92

 حضوري

  غیر حضوري
8:00  

12.   
مراقبتهاي قبل و بعد از 

 عمل
 8:00 حضوري تئاتر بیمارستان آمفی 18/7/92

  8:00  غیر حضوري  تئاتر بیمارستان آمفی  25/7/92  مستند سازي   .13

  تئاتر بیمارستان آمفی  9/8/92  مدیریت   .14
 حضوري

  غیر حضوري
8:00  

  8:00  غیر حضوري بیمارستانتئاتر  آمفی  16/8/92 مراقبت از بیمار ترومایی   .15

16.   
تجویز دارو و محاسبات 

  دارویی
 تئاتر بیمارستان آمفی  30/8/92

 حضوري

  غیر حضوري
8:00  

  8:00  حضوري تئاتر بیمارستان آمفی  14/9/92  مرگ مغزي   .17

 تئاتر بیمارستان آمفی 21/9/92  آریتمی   .18
 حضوري

  غیر حضوري
8:00  

19.   
مراقبت پرستاري در بهبود 

  خواب و فعالیت
  8:00  حضوري تئاتر بیمارستان آمفی 5/10/92

20.   
مدیریت خطر و ایمنی 

  بیمار
  8:00  غیر حضوري تئاتر بیمارستان آمفی 19/10/92

 تئاتر بیمارستان آمفی 26/10/92 پرستاري در بحران   .21
  حضوري

 حضوريغیر 
8:00 

  8:00  حضوري تئاتر بیمارستان آمفی  10/11/92  مراقبت از مادران پرخطر   .22

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان



 

:الزم به ذکر است  

  است) قبل از برگزاري دوره(شرکت در دوره هاي بازآموزي مستلزم ثبت نام در دفتر آموزش پرستاري.  
 اخذ امتیاز بازآموزي مستلزم حضور تمام وقت در دوره است. 

  در دوره هایی که بصورت حضوري و غیر حضوري است اخذ امتیاز بازآموزي مستلزم حضور در دوره و گذراندن آزمون کتبی   
 .  مربوطه است

 آزمون غیر حضوري دوره هایی که بصورت حضوري و غیر حضوري است در هفته بعد از برگزاري دوره حضوري در محل    
 .برکزار می گردد 8:00آمفی تئاتر بیمارستان راس ساعت 

 زمان برگزاري دوره هاي شیردهی،  احیاء بالغین و احیاء نوزاد طبق برنامه تنظیمی معاونت درمان متعاقبا اعالم می گردد. 

  هاي غیرحضوري از سوي دفتر آموزش پرستاري اعالم می گرددمنبع آزمون. 

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

 مجددا باید  12که در صورت کسب نمره کمتر از است  12 ،حداقل نمره جهت اخذ امتیاز بازآموزي دوره هاي غیرحضوري
 .آزمون گذرانده شود

 

  

  ساعت  نحوه برگزاري  محل برگزاري  تاریخ برگزاري  عنوان آموزش  ردیف
  8:00  غیر حضوري تئاتر بیمارستان آمفی 17/11/92  مراقبت بعد از آنژیوگرافی   .23

  8:00  حضوري تئاتر بیمارستان آمفی 24/11/92 مهارتهاي ارتباطی   .24

 8:00 حضوري بیمارستانتئاتر  آمفی 8/12/92 اختالالت روماتیسمی   .25

  8:00  غیر حضوري تئاتر بیمارستان آمفی  15/12/92  مراقبت تسکینی   .26

 شیردهی   .27
  طبق برنامه

 معاونت درمان 
 تئاتر بیمارستان آمفی

 حضوري

 غیر حضوري
8:00  

  احیاء بالغین   .28
  طبق برنامه

 معاونت درمان 
 تئاتر بیمارستان آمفی

 حضوري

 غیر حضوري
8:00  

 نوزاداحیاء    .29
  طبق برنامه 
 معاونت درمان

 تئاتر بیمارستان آمفی
 حضوري

 غیر حضوري
8:00  


