
گزٍُ ّذفًام دٍرُردیف
عاػت 

آهَسؽی

ٍاحذ درخَاعت 

کٌٌذُ

1
تزآٍرد صحیح ؽاخص ّای پزعتاری ٍ ًحَُ تکویل اکغل 

هزتَطِ ٍ تحلیل آى

- هذیز خذهات پزعتاری-عزپزعتار-پزعتار

عَپزٍایشر در گزدػ  ؽاغل در - عَپزٍایشر آهَسؽی

تیوارعتاى ّا ٍ هؼاًٍت درهاى

معاونت درمان10

2
ارتقاء هْارت ّای هزتَط تِ عٌجِ ّای اػتثارتخؾی ٍ ؽاخص 

ّای هزتَطِ در هحَر ّای هذیزیت پزعتاری، تالیٌی ٍ اٍرصاًظ

- هذیز خذهات پزعتاری-عزپزعتار-پزعتار

عَپزٍایشر در گزدػ  ؽاغل در - عَپزٍایشر آهَسؽی

تیوارعتاى ّا ٍ هؼاًٍت درهاى

معاونت درمان25

رّثزی ٍ هذیزیت هؾارکتی در پزعتاری3
عَپزٍایشر - هذیز خذهات پزعتاری-عزپزعتار

عَپزٍایشر در گزدػ- آهَسؽی
معاونت درمان25

گشارػ ًَیغی الکتزًٍیکی پزعتاری در تخؼ ّای تالیٌی4

- هذیز خذهات پزعتاری-عزپزعتار-پزعتار

عَپزٍایشر در گزدػ  ؽاغل در - عَپزٍایشر آهَسؽی

تیوارعتاى ّا

معاونت درمان10

ABG اختالالت اعیذ ٍ تاس ٍ تفغیزپاراهتزّای 5

-اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط-تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای  (َّؽثزی ٍ فَریتْای پشؽکی

تالیٌی ٍ فَریت ّای پشؽکی

بیمارستان نقوی10

جذیذتزیي رٍػ هزاقثتْای پزعتاری اس تیوار دچار هغوَهیت6

-اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط-تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای  (َّؽثزی ٍ فَریتْای پشؽکی

تالیٌی ٍ فَریت ّای پشؽکی

بیمارستان نقوی10

 عاػت 482-(اتاق ػول ٍ َّؽثزی-تْیار-پزعتار)کادر پزعتاری



هزاقثت استیوارضزتِ تِ عز7

-اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط-تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای  (َّؽثزی ٍ فَریتْای پشؽکی

تالیٌی ٍ فَریت ّای پشؽکی

بیمارستان نقوی6

MIتاسُ ّای پزعتاری درتیواراى هؾکَک تِ 8

-اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط-تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای  (َّؽثزی ٍ فَریتْای پشؽکی

تالیٌی ٍ فَریت ّای پشؽکی

بیمارستان نقوی8

9
پیؾگیزی اس پٌَهًَی ٍاتغتِ تِ ًٍتیالتَر در تخؼ هزاقثت 

ٍیضُ

-اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط-تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای  (َّؽثزی ٍ فَریتْای پشؽکی

تالیٌی ٍ فَریت ّای پشؽکی

بیمارستان نقوی10

ESI   تزیاص ٍ عطح تٌذی آى در تیوارعتاى تِ رٍػ 10

پزعتار ، کارداى ٍ کارؽٌاط -پشؽك ػوَهی

فَریتْای پشؽکی  ؽاغل در تخؼ ّای تالیٌی ٍ 

فَریت ّا پشؽکی

بیمارستان نقوی10

آؽٌائی تا تزیاص درصح11ٌِ
پزعتار، کارداى ٍ کارؽٌاط فَریت ّای پشؽکی 

ؽاغل در فَریت ّای پشؽکی
بیمارستان نقوی6

ؽایغ تزیي دیظ ریتوی ّا ٍ درهاى آى12

کارداى ٍ کارؽٌاط -تْیار-پزعتار-پشؽك ػوَهی

ؽاغل در   (َّؽثزی ٍ فَریتْای پشؽکی-اتاق ػول)

تخؼ ّای اٍرصاًظ، ٍیضُ ٍ فَریت ّای پشؽکی

بیمارستان نقوی10

هذیزیت ؽکغتگی ّا دراٍرصاًظ13

اتاق )کارداى ٍ کارؽٌاط -پزعتار-پشؽك ػوَهی

ؽاغل در تخؼ   (َّؽثزی ٍ فَریتْای پشؽکی-ػول

ّای اٍرصاًظ ٍ فَریت ّای پشؽکی

بیمارستان نقوی10

اصَل کار تا تجْیشات تخصصی تخؼ درهاى14

کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار-پشؽك ػوَهی

ؽاغل در   (َّؽثزی ٍ فَریتْای پشؽکی-اتاق ػول)

تخؼ ّای تالیٌی ٍ فَریت ّا

بیمارستان نقوی10



تیزٍئیذ ٍ هزاقثت ّای پظ اس جزاحی تیزٍئیذ15

-اتاق ػول)کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای   (َّؽثزی ٍ فَریتْای پشؽکی

تالیٌی

بیمارستان نقوی3

آؽٌائی تا اًَاع گاسّای طثی16
-اتاق ػول)کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل دراتاق ػول  (َّؽثزی ٍ فَریتْای پشؽکی
بیمارستان نقوی4

 اًَاع دارٍّای هَضؼی در چؾن پشؽکی17
-اتاق ػول)کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ چؾن  (َّؽثزی 
بیمارستان متینی3

تاسُ ّای درهاًی در گلَکَم18
اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای تالیٌی  (ٍَّؽثزی 
بیمارستان متینی3

دعتگاُ پوپ عزًگ ٍ پوپ اًفَسیَى19
اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای تالیٌی  (ٍَّؽثزی 
بیمارستان متینی2

تزٍهای سایگَها ٍ فك20

اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ   (،َّؽثزی ٍ فَریت ّای پشؽکی 

ّای تالیٌی ٍ فَریت ّای پشؽکی

بیمارستان متینی3

 رٍػ ّای ًَیي کٌتزل درد تیوار21

اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ   (،َّؽثزی ٍ فَریت ّای پشؽکی 

ّای تالیٌی ٍ فَریت ّای پشؽکی

بیمارستان متینی4

 رٍػ ّای ًَیي آهَسػ تِ تیوار22
اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای تالیٌی  (ٍَّؽثزی 
بیمارستان نقوی5

ENT اًَاع ضذحغاعیت ّا ٍ آًتی تیَتیك ّا در 23
اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای تالیٌی  (ٍَّؽثزی 
بیمارستان متینی3



تاسُ ّای درهاًی در اًذٍفتالویت24
اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای تالیٌی  (ٍَّؽثزی 
بیمارستان متینی3

تاسُ ّای درهاًی در تیواری ّای حٌجزُ ٍ ّیپَفارًکظ25
اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای تالیٌی  (ٍَّؽثزی 
بیمارستان متینی3

پیزگَؽی26
اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای تالیٌی  (ٍَّؽثزی 
بیمارستان متینی3

کاّؼ تیٌایی27
اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای تالیٌی  (ٍَّؽثزی 
بیمارستان متینی3

هذیزیت اًغذاد راُ َّایی28

اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ٍ فَریت ّای   ؽاغل در تخؼ ّای  (ٍَّؽثزی 

تالیٌی ٍ فَریت ّا

بیمارستان متینی3

هذیزیت تیوار در هاعتَئیذکتَهی29
اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای تالیٌی   (ٍَّؽثزی 
بیمارستان متینی3

تاسُ ّای درهاًی در یٍَئیت30
اتاق ػول )کارداى ٍ کارؽٌاط _تْیار-پزعتار

ؽاغل در تخؼ ّای تالیٌی   (ٍَّؽثزی 
بیمارستان متینی2

31
آؽٌایی تا راّکارّای حل هغائل قاًًَی ٍ قضایی در تخؼ 

رٍاًپشؽکی

-هذدکاری-رٍاًپشؽك-پشؽك- هذیز تیوارعتاى

- عزپزعتار- پزعتار-َّؽثزی- هذارک پشؽکی

-عَپزٍایشرآهَسؽی- هذیز خذهات پزعتاری 

عَپزٍایشر درگزدػ

بیمارستان کارگرنژاد6



32
اختالالت اضطزاتی ٍ هذیزیت اعتزط در تیواراى رٍاًپشؽکی 

اطفال

هذیز - عزپزعتار- پزعتار-رٍاى ؽٌاط تالیٌی

عَپزٍایشر -عَپزٍایشرآهَسؽی-خذهات پزعتاری 

کارؽٌاط اهَر تَاًثخؾی- تْیار - درگزدػ

بیمارستان کارگرنژاد4

اختالالت عَهاتَفزم33

-هذیز خذهات پزعتاری -عزپزعتار- پزعتار

- تْیار - عَپزٍایشر درگزدػ-عَپزٍایشرآهَسؽی

کارؽٌاط اهَر تَاًثخؾی

بیمارستان کارگرنژاد5

اختالالت ؽخصیت34
هذیز خذهات پزعتاری - عزپزعتار- پزعتار-پشؽك

تْیار- عَپزٍایشر درگزدػ-عَپزٍایشرآهَسؽی-
بیمارستان کارگرنژاد4

اصَل آهَسػ تِ تیوار در تخؼ رٍاًپشؽکی35

هذیز - عزپزعتار- پزعتار-رٍاى ؽٌاط تالیٌی

عَپزٍایشر -عَپزٍایشرآهَسؽی-خذهات پزعتاری 

کارؽٌاط اهَر تَاًثخؾی ؽاغل - تْیار - درگزدػ

در هزکش آهَسؽی درهاًی کارگزًضاد

بیمارستان کارگرنژاد3

اصَل ارتثاط تا اًَاع تیواراى رٍاًپشؽکی36

هذیز - عزپزعتار- پزعتار-رٍاى ؽٌاط تالیٌی

عَپزٍایشر -عَپزٍایشرآهَسؽی-خذهات پزعتاری 

کارؽٌاط اهَر تَاًثخؾی ؽاغل - تْیار - درگزدػ

در هزکش آهَسؽی درهاًی کارگزًضاد

بیمارستان کارگرنژاد10

اصَل رفتاردرهاًی در تیواراى ٍعَاعی37

- عزپزعتار- پزعتار-رٍاى ؽٌاط تالیٌی-پشؽك

-عَپزٍایشرآهَسؽی-هذیز خذهات پزعتاری 

کارؽٌاط اهَر تَاًثخؾی- عَپزٍایشر درگزدػ 

بیمارستان کارگرنژاد4



اٍرصاًغْای رٍاًپشؽکی38

- عزپزعتار- پزعتار-رٍاى ؽٌاط تالیٌی-پشؽك

-عَپزٍایشرآهَسؽی-هذیز خذهات پزعتاری 

کارؽٌاط کاردرهاًی-تْیار - عَپزٍایشر درگزدػ

بیمارستان کارگرنژاد10

عَگ ٍ ًقؼ تین رٍاًپشؽکی در آى39

- عزپزعتار- پزعتار-رٍاى ؽٌاط تالیٌی-پشؽك

-عَپزٍایشرآهَسؽی-هذیز خذهات پزعتاری 

کارؽٌاط کاردرهاًی-تْیار - عَپزٍایشر درگزدػ

بیمارستان کارگرنژاد4

درهاًْای جذیذ غیز دارٍیی در تخؼ رٍاًپشؽکی40

- عزپزعتار- پزعتار-رٍاى ؽٌاط تالیٌی-پشؽك

-عَپزٍایشرآهَسؽی-هذیز خذهات پزعتاری 

کارؽٌاط اهَر -تْیار- عَپزٍایشر درگزدػ 

تَاًثخؾی

بیمارستان کارگرنژاد4

َّػ ٍ اًَاع آى41

هذیز خذهات پزعتاری - عزپزعتار- پزعتار-پشؽك

-تْیار- عَپزٍایشر درگزدػ -عَپزٍایشرآهَسؽی-

کارؽٌاط اهَر تَاًثخؾی

تیوارعتاى کارگزًضاد3

 ًحَُ اعکزاب در اتاق ػول42

اتاق ػول ٍ  )کارداى ٍ کارؽٌاط - تْیار - پزعتار

- عَپزٍایشر آهَسؽی-عزپزعتار- (َّؽثزی 

عَپزٍایشر در گزدػ  ؽاغل در تخؼ جزاحی

بیمارستان بهشتی2

43
هزاقثت ّای تخصصی ٍیضُ پزعٌل اتاق ػول در قالة آسهَى 

تَاًوٌذی دٍرُ ای

اتاق ػول ٍ  )کارداى ٍ کارؽٌاط-تْیار - پزعتار

ؽاغل در تخؼ جزاحی  (َّؽثزی
بیمارستان بهشتی10

رػایت هَاسیي کٌتزل ػفًَت در تخؼ ّای ٍیض44ُ

اتاق ػول ٍ  )کارداى ٍ کارؽٌاط - تْیار - پزعتار

- عَپزٍایشر آهَسؽی-عزپزعتار- (َّؽثزی 

عَپزٍایشر در گزدػ  ؽاغل در تخؼ ّای ٍیضُ

بیمارستان بهشتی10

ریَی پایِ- آؽٌایی تا اصَل احیای قلثی45
هٌؾی - ًگْثاى -هؾاغل خذهاتی - کوك تْیار 

تخؼ  ؽاغل در هزاکش درهاًی
بیمارستان بهشتی3



بیمارستان بهشتی2هؾاغل خذهاتی- کوك تْیار ًحَُ اًتقال تیوار تا تزاًکارد46

بیمارستان بهشتی2هؾاغل خذهاتی- کوك تْیار ًحَُ حول ٍ ًقل خَى ٍ فزآٍردُ ّای خًَی47

بیمارستان بهشتی2هؾاغل خذهاتی- کوك تْیار ارسیاتی ًیاسّای تْذاؽتی تیوار48

بیمارستان بهشتی3هؾاغل خذهاتی- کوك تْیار ( ٍ ایذسB ٍ Cّپاتیت )تیواری ّای هٌتقلِ تا خَى49

50
رٍػ صحیح ًظافت ٍ ضذ ػفًَی دعتگاُ ّا ٍ تجْیشات 

پشؽکی
بیمارستان بهشتی3هؾاغل خذهاتی- کوك تْیار 

بیمارستان بهشتی3هؾاغل خذهاتی- کوك تْیار راّْای هثارسُ تا حؾزات ٍ جًَذگاى51

اصَل هزاقثت اس سخن ّا ٍ ًحَُ پاًغواى صحیح52

اتاق ػول ٍ  )کارداى ٍ کارؽٌاط - تْیار - پزعتار

- عَپزٍایشر آهَسؽی-عزپزعتار- (َّؽثزی 

عَپزٍایشر در گزدػ  ؽاغل در هزاکش درهاًی

بیمارستان سیدالشهدا4

53CPRِپیؾزفت 

اتاق  )کارداى ٍ کارؽٌاط-هاها -  پزعتار - پشؽك  

ؽاغل در  (ػول ، َّؽثزی ٍ  فَریت ّای پشؽکی

هزاکش درهاًی ٍ فَریت ّای پشؽکی

نقوی10

اصَل آرام تخؾی در تیواراى54

اتاق ػول  )کارداى ٍ کارؽٌاط-هاها - تْیار-  پزعتار 

ؽاغل در هزاکش  (، َّؽثزی ٍ  فَریت ّای پشؽکی

درهاًی ٍ فَریت ّای پشؽکی

نقوی5

تزخَرد تا اٍلیي حولِ تؾٌج در تالغیي ٍ اطفال55

اتاق ػول  )کارداى ٍ کارؽٌاط-هاها - تْیار-  پزعتار 

ؽاغل در هزاکش  (، َّؽثزی ٍ  فَریت ّای پشؽکی

درهاًی ٍ فَریت ّای پشؽکی

نقوی5

هزاقثت پزعتاری در تیوار عپغیظ56
اتاق ػول  )کارداى ٍ کارؽٌاط-هاها - تْیار-  پزعتار 

ؽاغل در هزاکش درهاًی (ٍ َّؽثزی 
نقوی5

عٌذرم تیواریْای حاد تٌفغی57
اتاق ػول  )کارداى ٍ کارؽٌاط-هاها - تْیار-  پزعتار 

ؽاغل در هزاکش درهاًی (ٍ َّؽثزی 
نقوی5
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