
 

 

 9315در سال  ویژه پرسنل پرستاری و ماماییی آموزش فهرست دوره های

 عنوان آموزش ردیف
تاریخ 

 برگزاری

ساعت 

 برگزاری
 نحوه برگزاری محل برگزاری

 حضوری اتاق عمل 0088 62/1/59 عمل اتاق در بندآورنده خونریزی عوامل با آشنایی  .1

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی ESI 5/6/59 18088اصول تریاژ  با آشنایی  .6

3.  
اهميت گزارش عوارض تزریق خون  و هموویژالنس

 و نحوه برخورد با آن )ویژه پرسنل جدیدالورود(
 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 18088 63/6/59

 /غيرحضوریحضوری سالن کنفرانس 0088 11/3/59 جلسه توجيهی بدو خدمت ویژه پرسنل جدیدالورود  .4

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 16088 3/9/59 بيمار تحت ونتيالتورمراقبت از   .9

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی ABG 14/9/59 0088تفسير   .2

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 60/9/59 آشنایی با انواع دیس ریتمی   .1

 حضوری داخل بخش 0088 60/9/59 ایمنی و سالمت شغلی ویژه اتاق عمل   .0

5.  
  (1) مبانی مدیریت آشنایی با

 )ویژه سوپروایزران و سرپرستاران(
 حضوری کالس طبقه دوم 0088 11/2/59

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 11/2/59 انفارکتوس ميوکارد  .18

11.  
  (6) آشنایی با مبانی مدیریت

 )ویژه سوپروایزران و سرپرستاران(
 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 69/2/59

 /غيرحضوریحضوری سالن کنفرانس 0088 31/2/59 توجيهی بدو خدمت ویژه پرسنل جدیدالورودجلسه   .16

13.  
                 کارگاه تخصصی مهارتهای ارتباطی 

 ویژه پرسنل اورژانس

11/1/59 

 66/5/59لغایت
 حضوری سالن کنفرانس 11088-0088

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 1/1/59 اصول کار با الکتروشوک  .14

19.  
  (3) آشنایی با مبانی مدیریت

 )ویژه سوپروایزران و سرپرستاران(
 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 0/1/59

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی CBC 65/1/59 0088تفسير   .12

 حضوری کالس طبقه سوم 0088 9/0/59 ویژه پرسنل اورژانس CXRتفسير   .11

10.  
  (4) آشنایی با مبانی مدیریت

 )ویژه سوپروایزران و سرپرستاران(
 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 2/0/59

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 13/0/59 انسولين تراپی  .15

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 18088 13/0/59 مراقبت از بيمار مبتال به آنفوالنزا  .68

61.  
  (9) آشنایی با مبانی مدیریت

 سرپرستاران()ویژه سوپروایزران و 
 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 68/0/59

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 61/0/59 (1مصرف منطقی دارو در اطفال )  .66



 عنوان آموزش ردیف
تاریخ 

 برگزاری

ساعت 

 برگزاری
 نحوه برگزاری محل برگزاری

 حضوری بيمارستانتئاتر  آمفی 18088 61/0/59 مراقبت از بيمار مبتال به آنفوالنزا  .63

64.  
  (2) آشنایی با مبانی مدیریت

 )ویژه سوپروایزران و سرپرستاران(
 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 4/5/59

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 18088 19/5/59 مدیریت سکته مغزی حاد  .69

 حضوری داخل بخش 0088 11/5/59 سيستم هموستاز بدن ویژه اتاق عمل  .62

 /غيرحضوریحضوری سالن کنفرانس 0088 11/5/59 بدو خدمت ویژه پرسنل جدیدالورود جلسه توجيهی  .61

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 16088 11/5/59 مراقبت های قبل و بعد از آنژیوگرافی  .60

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 10/5/59 (6مصرف منطقی دارو در اطفال )  .65

 حضوری داخل بخش 0088 61/5/59 آن ویژه اتاق عملآشنایی با انواع  بخيه و نخ های   .38

31.  
و نحوه تکميل آن در      ICU Sheetآشنایی با 

 بخش های ویژه
 حضوری سالن کنفرانس 18088 63/5/59

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 6/18/59 انواع تشنج و مراقبت های پرستاری مربوطه  .36

 حضوری داخل بخش 0088 9/18/59 (1دارو درمانی ویژه اتاق عمل )  .33

34.  
  (1) آشنایی با مبانی مدیریت

 )ویژه سوپروایزران و سرپرستاران(
 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 5/18/59

 حضوری داخل بخش 0088 16/18/59 (6دارو درمانی ویژه اتاق عمل )  .39

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 12/18/59 نحوه ارزیابی و مدیریت زخم بستر  .32

31.  
  (0) آشنایی با مبانی مدیریت

 )ویژه سوپروایزران و سرپرستاران(
 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 63/18/59

 حضوریغير تئاتر بيمارستان آمفی 11088 63/18/59 مراقبت از بيمار بيقرار  .30

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 38/18/59 ایمنی و سالمت شغلی  .35

و استریليزاسيون  ویژه اتاق عملاصول ضدعفونی   .48  حضوری داخل بخش 0088 38/18/59 

 حضوری داخل بخش 0088 18/59 (3دارو درمانی ویژه اتاق عمل )  .41

 حضوری داخل بخش 0088 18/59 ایمنی و سالمت شغلی  .46

43.  
  (5) آشنایی با مبانی مدیریت

 )ویژه سوپروایزران و سرپرستاران(
 حضوری بيمارستانتئاتر  آمفی 0088 1/11/59

 1/11/59 آشنایی با فرایند مرگ مغزی و اهداء عضو  .44

طبق برنامه 

 تنظيمی

 معاونت درمان

 طبق برنامه تنظيمی

 معاونت درمان
 حضوری

 محاسبات دارویی ویژه هر بخش  .49
لغایت  5/11/59

61/11/59 
 حضوریغير تئاتر بيمارستان آمفی 16088

42.  
                طب سنتی در بارداری و شيردهی 

 ویژه پرسنل خانم
 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 14/11/59



 

به ذکر است:الزم   

  .حضور در الزامات آموزشی ساالنه )طبق فهرست موجود در بخش ها( جهت کليه پرسنل پرستاری و مامایی الزامی است 

  با پرسنلی است که راس ساعت در محل دوره حضور دارندشرکت در دوره های بازآموزی اولویت. 

 است.آزمون کتبی پایان دوره ذراندن گ و  مستلزم حضور تمام وقت در دوره دوره اخذ امتياز بازآموزی 

  آمدخواهد در کالس، به عمل از مباحث مطروحه حضوری  هایآزمون کتبی دوره. 

  ،اعالم می گردد. منبع آزمون از سوی دفتر آموزش پرستارینفر و  48ظرفيت هر دوره غيرحضوری 

 .ثبت نام دوره های غيرحضوری یک هفته قبل از تاریخ برگزاری دوره می باشد 

  ،که در صورت کسب از سوی دفتر آموزش پرستاری اعالم می گردد حداقل نمره جهت اخذ امتياز بازآموزی دوره های غيرحضوری

 امتياز دوره کسب نخواهد گردید.ميزان تعيين شده، نمره کمتر از 

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

  نخواهد داشتواحد آموزش پرستاری هيچ گونه تعهدی در قبال اخذ امتياز بازآموزی دوره های آموزشی فوق الذکر. 

 وسط واحد آموزش کارکنان در شناسنامه آموزشی ، امتياز مربوطه تمذکورصورت اخذ امتياز بازآموزی دوره های آموزشی  رد

 ثبت خواهد گردید.تعریف شده باشد(  ،)بسته به اینکه جزو گروه هدف دورهالکترونيک شرکت کننده 

 

 آموزش پرستاری

 عنوان آموزش ردیف
تاریخ 

 برگزاری

ساعت 

 برگزاری
 نحوه برگزاری محل برگزاری

41.  
  (18) آشنایی با مبانی مدیریت

 )ویژه سوپروایزران و سرپرستاران(
 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 61/11/59

 حضوریغير تئاتر بيمارستان آمفی 0088 61/11/59 های تروما اورژانس  .40

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 60/11/59 ایمنی بيمار  .45

98.  
 مراقبت همه جانبه از نوزاد 

 ویژه پرستاران نوزادان و بستری زایمان
 حضوریغير تئاتر بيمارستان آمفی 11088 60/11/59

 کار با تجهيزات تخصصی بخش  .91

برنامه طبق 

تنظيمی 

 سرپرستار

طبق برنامه 

تنظيمی 

 سرپرستار

 حضوری داخل بخش

 CPR 16/59کارگاه تخصصی   .96
طبق برنامه 

 تنظيمی
 /غيرحضوریحضوری تئاتر بيمارستان آمفی

 /غيرحضوریحضوری سالن کنفرانس 0088 16/59 جلسه توجيهی بدو خدمت ویژه پرسنل جدیدالورود  .93

 حضوری تئاتر بيمارستان آمفی 0088 9/16/59 مربوطهخونریزی مغزی و مراقبت های   .94

99.  
ویژه بخش های زایمان،  ترویج تغذیه با شير مادر

 بستری زایمان، نوزادان و اطفال
 حضوریغير تئاتر بيمارستان آمفی 11088 9/16/59

 حضوریغير تئاتر بيمارستان آمفی 0088 15/16/59 مدیریت بيمار با ضربه به سر و گردن  .92


