
 

 

 

ًاحد آمٌشغ دفتس شیستازی   

5931ظال   

 

نفرانط اهی ردًن بیمازستانی ً ردًن بخشی لیست ض   

 مرطز آمٌششی ً ردمانی کٌرث

 



 ضنفرانط اهی ردًن بیمازستانی 

 ماه مٌضٌع اتزخی  ازاهئ دهندگان

محمد خانی اه –نصیسی  –احمدی   
 جنپ شنبو

93/90/5931 ٌاع زًغ اهی استسیلیصاسیٌن ً زقیك ظاشی محلٌل   کنتسل عفٌنت ً ان

 اه
 ازدتشهبی

کؽاًزش –ًکیلی  –دکتس مهرگان  09/90/5931  شنبوجنپ   ازدتشهبی Medication    error (خغااهی دازًیی    )  

مهندض مٌسٌی –احمدی  99/90/5931 جنپ شنبو   ازدتشهبی بااتکید رب وشتسشی دست کنتسل عفٌنت  

بنده  صحرایی–عیٌضی –خدا 90/99/5931 جنپ شنبو  زک صیؼکی   خرداد زضایت انهم اه ً جنبو اهی اقنٌنی -مدا

اقسمی –محیظ آبادی  –اده پاؼا ش  59/99/5931 جنپ شنبو   خرداد ایمنی بیماز ًکازکنان ً مدرییت خطراهی شغلی 

09/99/5931 جنپ شنبو استاد زیدی  خرداد نآ مفاهیم ضرانی ً آمٌشغ رتتیل رد ضر 

02/99/5931 جنپ شنبو استاد زیدی  خرداد نآ مفاهیم ضرانی ً آمٌشغ رتتیل رد ضر 

نبوجنپ ش  استاد زیدی  99/91/5931  تیس مفاهیم ضرانی ً آمٌشغ رتتیل رد ضرآن 

59/91/5931 جنپ شنبو استاد زیدی  تیس مفاهیم ضرانی ً آمٌشغ رتتیل رد ضرآن 

طیبی –محمد خانی اه  09/91/5931 چياز شنبو   تیس دستدٌرد اینتسنت 

عاره خانی –محبی  –کٌچکی  –بالٌ  01/91/5931 جنپ شنبو  کاسیٌن اهی    ش اندی  تیس c/sسصازیه ً اًزژانط اهی حیه ً بعدا

طیبی –کلهر  –دکتس نصیسی  99/91/5931 چياز شنبو  گاه اهی اعالعاتی  ی پیشسفتو رد پای  تیس دستٌد



ٌاه  –سیف اهل شاده  –اهشمیان  –شسفخ

 فالح 
 جنپ شنبو

95/91/5931  ًمراقبت اش نٌشاد انزض   KMCکازگاه  
 تیس

بالٌ –پاؼاشاده  -طیبی –محمد خانی اه  –کلهر  90/91/5931 چياز شنبو  مرداد کازگاه    اصٌل زًغ تحقیك ًضیًهػ رد بالیه   

 -پٌزیان  –جمالی –حمیدی  -تٌصیقی

 طرمی
 جنپ شنبو

92/91/5931 کالت شیسدهی ً مراقبت اهی شیسدهی   شیسدهی ً مش
مرداد  

 –محمد خانی اه  -عباسی  کؽاًزش –کلهر 

بالٌ -طیبی  
 چياز شنبو

59/91/5931 ٌال نٌیسی   شیًپ
مرداد  

محمد خانی اه -اقسمی  –محیظ آبادی  51/91/5931 جنپ شنبو  مرداد مستند ظاشی ؼاخص اه، صرایند اه ً خظ مشی اه   

طیبی –کلهر  –پاؼا شاده –محمد خانی اه  09/91/5931 چياز شنبو   ENDNOTE مرداد  

05/91/5931 جنپ شنبو ااقتنل خٌن مرداد همًٌسیالنط   

 -طیبی –کلهر  –پاؼا شاده –د خانی اه محم

 کؽاًزش
 چياز شنبو

02/91/5931  مماهل نٌیسی علمی 
مرداد  

صرشتو مهرًزش  -مراحل  
 جنپ شنبو

02/91/5931 ٌازض زتزیك ً مراقبت اهی آن ً   ًاکسیناسیٌن رد دًزان نٌشادی ً ع

 تست سعبالگری تیسًئید
مرداد  

کانی 99/90/5931 چياز شنبو دکتس بازی  SPSS ز شهرٌی  

محمد خانی اه –احمدی  91/90/5931 جنپ شنبو  ز ایبٌال ً مراقبت اهی شیستازی رد عفٌنت اهی با تب خٌرنزیی دهنده  شهرٌی  



طیبی –کلهر  –اقسمی –محمد خانی اه  59/90/5931 چياز شنبو   ز تهیو پٌستس علمی  شهرٌی  

کؽاًزش –عایفو  –بالٌ  55/90/5931 جنپ شنبو   ز ً اًزژانط اهی مامایی ESIرتیاژ هب زًغ   شهرٌی  

تقی پٌز –مٌسٌی  –احمدی   

 
 چياز شنبو

52/90/5931  

 ازتباط ًميازتيای ازتباطی رد افسسدگی ًظایکٌشاهی بعد شایمان
ز شهرٌی  

کلهر–محمد خانی اه  –پاؼاشاده  –طیبی  52/90/5931  شنبوجنپ   ز ازباز اهی ددید رد مراقبت اهی شیستازی   شهرٌی  

عارهی –ؽامی پ  –ععگری  01/90/5931 جنپ شنبو  ٌانیه ً مقرزات ادازی   ز ق شهرٌی  

حسه انیبی –للی شاده  –مجیدی  01/90/5931 چياز شنبو  ز تفسیس کلیشو زادیٌلٌژی) ظرافی زهی( ً ؼکم  شهرٌی  

-اهل بخػ  –طریمی  -ظرًه نٌشادان

 زعزیی
 جنپ شنبو

95/90/5931  

کاسیٌن اهی احیای لػب   (5ی نٌشاد) احیا نٌشدان ً اندی
ز شهرٌی  

ًشی  ًشی –مٌسٌی  –نٌز نٌز 95/92/5931 چياز شنبو  مهر اخالق حرهف ای ً ازششيای اخالقی ً منشٌز حقٌق بیماز   

پاؼا شاده –طیبی  –محمد خانی اه  92/92/5931 جنپ شنبو  مهر ECGکازگاه تفسیس    

ًاحد تغرهی یی 92/92/5931 چياز شنبو  ٌاد غرا شت تغرهی ً م مهر بيدا  

شیخ محمدی–محمد خانی اه  مهر آمٌشغ گاش اهی طبی 51/92/5931 جنپ شنبو   

مهر کازگاه آتػ نؽانی ً مانٌز اطفا حریك رد بیمازستان 51/92/5931 چياز شنبو آتػ نؽانی استان  

نصیسی  -شهباشی -زشٌند مهر شایمان فیصیٌلٌژیک 02/92/5931 جنپ شنبو   



صادقی-تٌکلی -کاکاًند-دکتس ملکی  از شنبوچي   03/92/5931  NIDCAP مهر  

91/92/5931 جنپ شنبو   آبان حفاظت فیصیکی ً دافع شخصی 

محمد خانی اه –اًزژانط استان  90/92/5931 چياز شنبو   آبان کازگاه احیا ی لػبی ًزیٌی ًآمٌشغ دفیبسیالتٌز 

محمد خانی اه –طیبی  –پاؼاشاده   
 جنپ شنبو

50/92/5931 تصخیص اهی شیستازی ً نح  
ٌه ی ازشیابی بیماز ً صرایند نٌیسی رد شیستازی ً 

 ثبت ظزازغ
 آبان

سشاییزعزی می -صادقی –صرمانی  –اهشمی  59/92/5931 چياز شنبو   آبان شی اکالمپسی ً سندزم ىلپ -مدرییت بیمازان اکالمپسی 

زمضانی–کاظمی  -بالٌ 53/92/5931 جنپ شنبو  ه ی زتزیك انسٌلیه ً مر    آبان اقبت اهی تغرهی ایدیابت بازدازی ً نٌح

مهندض صرااهنی–اقسم ژناد   
 چياز شنبو

09/92/5931 ٌاستيا اش طریك   HISکازربد    ه ی ردخ کاتبات اش HISً نٌح ً م

 طریك اتٌماسیٌن
 آبان

00/92/5931 جنپ شنبو ظرًه نٌشادان کاسیٌن اهی احیای لػبی نٌشاد     آبان 0احیا نٌشدان ً اندی

استان اًزژانط بوچياز شن    02/92/5931  آبان کازگاه  آمٌششی احیای لػبی زیٌی پاهی ًسیه خدمات ًکارد ادازی  

99/93/5931 چياز شنبو آشمااگشیه  آرذ ازشیابی هٌزمٌنيا 

سعیدی –زعزی محمدی  91/93/5931 جنپ شنبو   آرذ آشنایی با دازًاهی رتالی اًزژانط 

پاؼاشاده –محیظ آبادی  –احمدی  52/93/5931 چياز شنبو   آرذ مدرییت بحران، مانٌز صفر، رتیاژ 

52/93/5931 جنپ شنبو آشمااگشیه  آرذ نمٌهن گیسی رد آشمااگشیه نمٌهن گیسی رد آشمااگشیه ًمحدًده بحرانی آشمایؽات 



01/93/5931 چياز شنبو اًزژانط استان ٌادث ًبحران  د ًنجات رد ح  آرذ امدا

طباطبایی –زشٌند  –سیف اهل شاده  01/93/5931 جنپ شنبو   آرذ تماض پٌست هب پٌست حیه تٌلد ً مراقبت اهی بدً تٌلد 

95/59/5931 چياز شنبو ظرًه شانن ٌازشی رد شانن بازداز  –باشآمٌشی بیمازی اهی لػبی    دی رعًقی ً گ

شمایلی –منیژه عاره خانی  90/59/5931 جنپ شنبو   دی باشآمٌشی طب اًزژانط رد سفر  

پاؼا شاده –محمد خانی اه  –طیبی  92/59/5931 چياز شنبو   دی شیستازی رد مسمٌمیت  

زشٌند –بالٌ  –کؽاًزش عباسی  93/59/5931 جنپ شنبو   دی باشآمٌشی رتیاژ ، مدرییت خطر اًزژانط اهی مامایی  

51/59/5931 چياز شنبو آتػ نؽانی استان کات ایمنی پیشگیسی حریك ً ممابلو با آن    دی زعایت ن

50/59/5931  شنبوجنپ آاقی مرادی  دی مدرییت خشم ً استسض  

00/59/5931 چياز شنبو آاقی مرادی  دی ميازت اهی ازتباطی رد محیظ کاز  ً خاهن  

ظرؼاسبی  -زحمانی  09/59/5931 جنپ شنبو  ه صحیخ ااقتنل بیماز نیب بخشی    دی نٌح

03/59/5931 چياز شنبو دکتس بابا اًالدی  دی طب سنتی اریانی اصالح سبک شندگی اش دیدگاه  

صفایی فخر –فطری   -کاظمی  99/59/5931 جنپ شنبو  ٌازض بیهٌشی    دی اتشه اهی هٌشبسی ً ع

-محمد خانی اه  90/55/5931 چياز شنبو   بهمه پیشگیسی ً ممابلو با سسعان  

محمد خانی اه –پاؼاشاده  –طیبی  92/55/5931 جنپ شنبو  ًانی ً حسی  ردبیمازان  ب    بهمه خػ مراقبت اهی ًسیه اختالالت ز

59/55/5931 چياز شنبو ظرًه نٌشادان )مراقبت بحرانی نٌشاد رد معرض ACORNدًزه آمٌششی    بهمه



 

 
 

 خطر (

51/55/5931 جنپ شنبو ظرًه نٌشادان  بهمه باش آمٌشی شیس مارد  

09/55/5931 چياز شنبو ظرًه بیهٌشی ه رب   بهمه خٌزد با بیماز زًغ اهی کنتسل ردد دازًیی ً غیس دازًیی ً نٌح

ًشی  ظرؼاسبی -نٌز 05/55/5931 جنپ شنبو   بهمه اخالق حرهف ای  

طغیانی صر –محمد خانی اه  –نصیسی   
 چياز شنبو

02/55/5931 ه زقیك ظاشی محلٌل اه   جابجایی بیماز ً ااقتنل پک سل ً صراًزده اهی  –نٌح

 خٌنی اش آشمااگشیه هب بخػ 
 بهمه

عاللو-خٌشنٌد –طیبی  02/55/5931  شنبوجنپ  ه انجام ً تفسیس    بهمه ABG   ًVBGنٌح

91/50/5931 چياز شنبو ظرًه آمٌششی دااگشنه  اسفند مدرییت شیسنل ً مدرییت تضاد رد بخػ 

ًالمدز 91/50/5931 جنپ شنبو خانم زامندی -آاقی ذ  اسفند معائل اقنٌنی شیستازی ً مامایی  

کاکاًند –تٌصیقی  –زشٌند  52/50/5931 چياز شنبو   اسفند ازتماءضیفیت خدمات شیستازی ً مامایی  

53/50/5931 جنپ شنبو استادزیدی  اسفند ميازت اهی شندگی )رتبیت صرشند ً ازتباط با همسس( 

01/50/5931 چياز شنبو استادزیدی  اسفند ميازت اهی شندگی )رتبیت صرشند ً ازتباط با همسس( 

00/50/5931 جنپ شنبو استادزیدی  اسفند زت اهی شندگی )رتبیت صرشند ً ازتباط با همسس(ميا 


