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  پرستاری نظام مدیره هیئت انتخابات دوره چهارمین برگزاری 

 
 در مستقر درمان حوزه در کارگروه دبیر عنون به برعملکرد مبتنی پرداخت دانشگاهی کارگروه مصوبات کلیه پیگیری 

  دانشگاه پرستاری دفتر

 
 دانشگاه ریاست دفتر به ارسال و قلبی های سکته ثبت برنامه عملکرد گزارش تهیه 

 
شبکه  و بهشتی،نقوی بیمارستانهای از نوروز ایام در درمان معاونت بازرسی تیم در دانشگاه پرستاری مدیر شرکت 

 بیدگل و آران درمان و بهداشت
 

  کاشان اجتماعی تأمین سازمان با پرستار روز باشکوه جشن مراسم مشترک برگزاری 

 
  پرستاری مسئولین با دانشگاه ریاست ساالنه نشستشرکت در  

 
 در اعتباربخشی بیمارستان های برخی دانشگاه های کشور به عنوان ارزیاب ارشد شرکت مدیر محترم پرستاری دانشگاه 

 
 صورت به شاغل پرستاری کادر جهت خدمت ضمن آموزش مجوز اخذ و 4 شماره فرم در آموزشی نیازسنجی انجام 

  اعتباربخشی های سنجه راستای در هماهنگ و منسجم

 
 کاشان در پرستاری کمک های دوره برگزاری به مربوط امور پیگیری 

 
 اخوان دیالیز بخش برای خدمات و بهیار پرستار،کمک نیروی درخواست جهت رئیسه هیئت فرم تهیه 

 
 فرمت طبق متبوع وزارت به آمار ارسال و هستند مدیریتی پستهای در که پرستارانی مشخصات و آمار آوری جمع 

 درخواستی
  پرستاری های پاویون به مربوط امور پیگیری 

 
  ریاست دفتر به ارسال و خمینی امام و گالبچی-درمانی سرم روزی شبانه درمانگاه های تخت و پرسنل آمار تهیه 

 بررسی جهت           
 

 متبوع وزارت پرستاری معاون به شده درخواست فرمت طبق 34 و 39 سال در دانشجویی کار به مربوط اطالعات ارسال 
 



  اداری، امور مسئولین به برنامه آموزش جهت ریزی برنامه و قاصدک برنامه جهت مدرس و 4 شماره فرم تکمیل 

 IT مسئولین و پرستاری مسئولین

 
 برنامه تکمیل جهت برعملکرد مبتنی پرداخت مشمول های بیمارستان کلیه اعزام جهت هماهنگی و ریزی برنامه 

 تهران به ارائه و قاصدک

 
 های مدیران پرستاری به صورت ادواری نشست در دانشگاه پرستاری مدیر حضور 

 
 برنامه در بیمارستانی مسئولین همراه به تهران در دانشگاهی کارگروه نماینده بعنوان دانشگاه پرستاری مدیر حضور 

 قاصدک
 بهداشتی معاونت طریق از درمانی مراکز کارورز دانشجویان به B هپاتیت واکسن تزریق پیگیری 

 
 با مکاتبه طریق از قلبی حاد سکته درمان مدیریت جهت هفته در روز 7 ساعته 44 الزامات لیست، چک تکمیل پیگیری 

 میالد و سیدالشهدا بهشتی، بیمارستان

 
 متبوع وزارت پرستاری محترم معاون به ارسال و درمانی مراکز نیاز مورد بهیاران کمک تعداد آمار آوری جمع 

 
 ها بیمارستان پرسنل برای خدمت ضمن آموزشی ساعت 51 مجوز اخذ و پیگیری 

 
 متبوع وزارت به ارسال و درمانی مراکز سرپرستار و سوپروایزر پرستاری، مدیر آموزشی نیازسنجی آوری جمع و پیگیری 

 
 امنا هیئت جهت تابعه درمانی مراکز در شاغل پرستاران کادر آمار آوری جمع 

 
 قلبی حاد سکته برنامه اجرای جهت مکاتبه و پیگیری 

 
 سیدالشهدا و بهشتی شهید بیمارستان جهت دانشگاه اعتباربخشی تیم در دانشگاه پرستاری محترم مدیر شرکت 

 
 رسانی اطالع و بارگذاری  پرستاری، نظام سایت در بارگذاری و پرستاری نظام شورایعالی انتخابات کاندیدای از نام ثبت 

 دانشگاه سایت ازطریق کشور سراسر کاندیداهای اسامی

 
 کاشان شهر شورای در دانشگاه نمونه پرستاران از تجلیل مراسم برگزاری 

 
 قاصدک و قلبی های سکته ثبت وری، بهره ارتقاء افزاری نرم برنامه مستمر آموزش 

 
 5934 آزمون قبولی نیروهای خدمت محل تعیین جهت 59/7/5934 مورخ جلسهتشکیل  



 
 به بودجه تأمین جهت زایمان استعالجی آمار نیز و مراکزدرمانی وقت پاره نیروهای و دانشجویان تعداد آمار آوری جمع 

 دانشگاه ستاد

 
 خصوص دراین پیشنهادات مکتوب ارائه و اعتباربخشی استانداردهای بازنگری 

 
 وری بهره ارتقاء افزاری نرم سامانه در بهشتی شهید بیمارستان پرسنل سهمیه مشخصات تکمیل و اصالح 

 
 دانشگاه ریاست با مکاتبه طریق از درمانی مراکز در شرکتی خروجی نیروهای جایگزین جذب جهت پیگیری 

 
 5934 سال استخدامی آزمون آزاد و اصلی شدگان پذیرفته خدمت محل تعیین 

 
 متبوع وزارت به ارسال جهت تابعه واحدهای درمانی مراکز در شاغل هوشبری و عمل اتاق نیروهای آمار آوری جمع 

 
 آن دستورالعمل و صورتجلسه پیگیری و آنفلوآنزا دانشگاهی کمیته در دانشگاه پرستاری مدیر شرکت 

 
 گذراندن جهت بهشتی شهید بیمارستان دیالیز بخش پرسنل از تعدادی اسکان و آموزش جهت ریزی برنامه و هماهنگی 

 پالسمافرز تکمیلی دوره

 
 متبوع وزارت پرستاری محترم معاونت به پرستاری وضعیت بررسی لیست چک درخصوص پیشنهادات ارائه 

 
 متبوع وزارت پرستاری مدیران درنشست شرکت جهت دانشگاه تابعه ها بیمارستان سوپروایزر و پرستاری مدیران معرفی 

 
 متبوع وزارت پرستار روز جشن در شرکت جهت کشوری نمونه پرستاران و پرستاری محترم مدیران اعزام و ریزی برنامه 

 
 آپنای شرکت نظر تحت پرستاری کمک آموزشی های کالس برگزاری جهت ریزی برنامه 

 
 پرستاری کمک آموزش برای مجاز مراکز درخصوص متبوع وزارت با تماس و پیگیری 

 
 پرستاری کاالی عرضه درخصوص تراشه کهربا شرکت کارشناس با گفتمان 

 

 متبوع وزارت به آمار ارائه جهت ICU های بخش انسانی نیروی برآورد و آوری جمع 

 


