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واحد درخواست 

 کننده
 مدت گروه هدف عنوان

 بیمارستان شهید رجایی
 در وطب فشاری سنتی طب با آشنایی

 وشیردهی ،زایمان بارداری

 و عمل تکنسین، کاردان و کارشناس اتاق

فوریتها،پرستار،بهیارو پزشک شاغل  بیهوشی،ماما،تکنسین

 در بخش زنان و زایمان و درمانگاه های مراقبت بارداری

4 

دفتر پرستاری معاونت 

 درمان

 ارتقاء سامانه  جدید های قابلیت آموزش

 ونحوه بالینی کارکنان وری بهره

 .گزارشگیری

درمانی طبق لیست تایید شده  واحدهای در شاغلین

 معاونت درمان دانشگاه
21 

دفتر پرستاری معاونت 

 درمان

 سامانه و برنامه ارزیابی نحوه کارگاه

 با قلبی های سکته پاسخ و پرسش

 جدید نسخه

 4 و اورژانس داخلی  ccuپرستار

دفتر پرستاری معاونت 

 درمان

بررسی دستورالعمل پرداخت مبتنی بر 

 (قاصدک)عملکرد

کارشناسان مرتبط با برنامه قاصدک که توسط معاونت 

درمان و معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه تایید شده 

 اند

21 

اداره فن آوری اطالعات 

 سالمت معاونت درمان

 و جدید های بیماری کدگذاری

 باشد نمی موجود ICD در مواردیکه

 اطالعات  فناوری و پزشکی مدارک کاردان و کارشناس

 سالمت
8 

اداره فن آوری اطالعات 

 سالمت معاونت درمان
 نئوپالسم گذاری کد

 اطالعات فناوری و پزشکی مدارک کاردان و کارشناس

 ها بیمارستان در شاغل  سالمت
8 

اداره فن آوری اطالعات 

 سالمت معاونت درمان
 اطالعات ذخیره و بازیابی استانداردهای

 اطالعات فناوری  و پزشکی مدارک کاردان و کارشناس

 دانشگاه سطح در سالمت شاغل
 غ حضوری 8

اداره فن آوری اطالعات 

 سالمت معاونت درمان

 معیارهای اساس بر فرم طراحی فرایند

 ابالغی های ودستورالعمل بخشی اعتبار

 اطالعات فناوری  و پزشکی مدارک کاردان و کارشناس

 دانشگاه سطح در شاغل سالمت
 غ حضوری 8

اداره فن آوری اطالعات 

 سالمت معاونت درمان

 اساس بر پرونده اوراق سازی مستند

 بخشی اعتبار معیارهای

 اطالعات آوری فن و پزشکی مدارک کاردان و کارشناس

 سالمت
 غ حضوری21

 1 دیالیز بخش در شاغل کارشناسان کلیه پیوند از بعد و قبل های مراقبت بیمارستان کارگرنژاد

 دیالیز بخش در شاغل پرستاران دیالیز در رایج خون فشار داروهای بیمارستان کارگرنژاد
1  

 غ حضوری

مرکز مدیریت حوادث و 

 فوریت های پزشکی
 CPR آموزی باز

کاردان و  پرستار،تکنسین و -ها فوریت کاردان و کارشناس

فوریت های  در شاغل هوشی بی و  عمل اتاق کارشناس

 پزشکی که طی دو سال قبل این دوره را نگذرانده اند

4 

مرکز مدیریت حوادث و 

 فوریت های پزشکی
 کودکان های اورژانس یکروزه کارگاه

کاردان و  پرستار،تکنسین و -ها فوریت کاردان و کارشناس

فوریت های  در شاغل هوشی بی و  عمل اتاق کارشناس

 پزشکی

1 

مرکز مدیریت حوادث و 

 فوریت های پزشکی
 ECG روزه یک کارگاه

کاردان و  پرستار،تکنسین و -ها فوریت کاردان و کارشناس

فوریت های  در شاغل هوشی بی و  عمل اتاق کارشناس

 پزشکی

1 
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حوادث و مرکز مدیریت 

 فوریت های پزشکی

 پزشکی تجهیزات با کار روزه یک کارگاه

 اورژانس

کاردان و  پرستار،تکنسین و -ها فوریت کاردان و کارشناس

فوریت های  در شاغل هوشی بی و  عمل اتاق کارشناس

 پزشکی

1 

مرکز مدیریت حوادث و 

 فوریت های پزشکی
 پیشرفته های اورژانس

کاردان و  پرستار،تکنسین و -ها فوریت کاردان و کارشناس

فوریت های  در شاغل هوشی بی و  عمل اتاق کارشناس

 پزشکی

44 

 (هموویژالنس)  خون از مراقبت نظام بیمارستان نقوی

هوشبری، مامایی و  -کاردان و کارشناس اتاق عمل -پرستار

آزمایشگاه شاغل در بیمارستان که طی دو سال قبل این 

 .دوره را نگذرانده اند

1 

 بیمارستان نقوی
 بر تاکید با زنان های سرطان غربالگری

 پستان و سرویکس سرطان
 4 ماما

 بیمارستان نقوی

 ویروسی های بیماری با مقابله نحوه

 های مراقبت و بارداری در انتقال قابل

 آن

پرستار شاغل در بخش های زنان و زایمان، عفونی و  و ماما

 مراکز بهداشتی
1 

 1 پرستار و ماما بارداری و دیابت بیمارستان نقوی

 بیمارستان متینی
 در مراقبتی اصول و گلوکوم بیماری

 پرستاری

پرستار، بهیار، تکنسین اتاق عمل ، کاردان و کارشناس اتاق 

 عمل، کاردان و کارشناس هوشبری، کمک بهیار
4 

اداره امور آزمایشگاه 

 معاونت درمان

 و خون انتقال مدیریت آموزش کارگاه

 آن های فراورده
 4 آزمایشگاه ارشد کارشناس کارشناس،

 بیمارستان رجایی
 ورزشهای و درد کنترل های روش

 بارداری دوران

 کارشناس و کاردان عمل، اتاق تکنیسین بهیار، ، پرستار

هوشبری و پزشک شاغل در  کارشناس و کاردان عمل، اتاق

 بخش زنان زایمان و فوریت های پزشکی

1 

 پیشرفته نوزاد احیا رجاییبیمارستان 
شاغل در بخش زنان زایمان و    ،ماما ،پزشک پرستار

 نوزادان
1 

 بیمارستان نقوی
 تکنیک با آشنایی

 PERFFUSION-DIFFUSION 
 21 کاردان و کارشناس رادیولوژی

 بیمارستان نقوی
 و الکتروشوک دستگاه با کار نحوه

 اکسیژن تراپی– ساکشن دستگاه

سرپرستار، تکنسین و کاردان و کارشناس اتاق عمل پرستار، 

 .و هوشبری که طی دو سال قبل دوره را نگذرانده اند
1 

 ها زخم از مراقبت و درمان اصول بیمارستان نقوی
پرستار، سرپرستار، تکنسین و کاردان و کارشناس اتاق عمل 

 و هوشبری که طی دو سال قبل دوره را نگذرانده اند
1 

معاونت واحد مامایی 

 درمان
 1 بهیار شاغل در بخش زنان زایمان -ماما -پرستار -پزشک زایمان بلوک های فرم آموزش

واحد مامایی معاونت 

 درمان

 های بیمارستان پایش های فرم آموزش

 دوستدارکودک

بهیار شاغل در بخش زنان زایمان و  -ماما -پرستار -پزشک

 اطفال
1 

واحد مامایی معاونت 

 درمان

 طبق زایمان و مامائی خدمات ارائه

 کشوری راهنمای پروتکل

بهیار شاغل در بخش زنان زایمان  -ماما -پرستار -پزشک

 بیمارستان ها
1 
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واحد مامایی معاونت 

 درمان
 جنین سالمت ارزیابی

ماما شاغل در بخش زنان زایمان  -پرستار -پزشک

 بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی
1 

واحد مامایی معاونت 

 رماند

آشنایی باسامانه ثبت در نظام مراقبت 

ماهه و سالمت  15-2مرگ کودک 

 کودکان

ماما طبق لیست تایید معاونت درمان  -پرستار -پزشک

 دانشگاه
4 

واحد مامایی معاونت 

 درمان
 ایمان نرم افزار در ثبت داده ها آموزش

ماما طبق لیست تایید معاونت درمان  -پرستار -پزشک

 دانشگاه
4 


