
 

گروه هدفتاریخ

عمومیشغلیتاریخ ماه/ روز

*کادر پرستاری مامایی5-4-98/02/3موازین کنترل عفونت و بهداشت محیط1

*کادر مامایی16-98/02/14ارزیابی سالمت جنین2

3CT SCAN، MRI ،کادر پرستاری اورژانس و بخش های ویژه19-98/02/18تفسیر گرافی*

*کادر پرستاری مامایی9-98/03/8احیا قلبی ریوی پیشرفته)آموزش مداوم(4

*کادر پرستاری مامایی23-98/03/22احیا قلبی ریوی پیشرفته)آموزش مداوم(5

*کادر پرستاری مامایی23-22-98/03/21عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار)آموزش مجازی(6

*کادر مامایی26-98/03/25اورژانس های مامایی و زایمان7

*کلیه کادربیمارستانی و پرستاری مامایی29-98/3/28مدیریت استرس و حل مساله8

*کادر پرستاری  اورژانس5-98/04/4تریاژ9

*کادر پرستاری مامایی13-12-98/04/11آشنایی با داروها و محاسبات دارویی10

*کادر پرستاری مامایی23-98/04/22احیا قلبی ریوی پیشرفته)آموزش مداوم(11

*کادر  مامایی27-98/04/26منحنی پارتوگراف12

*کادر اداری و خدماتی30-98/04/29احیا قلبی ریوی پایه 13

*کادر پرستاری , مامایی 3-98/05/2مدیریت خطا 14

کادر خدماتی 10-98/05/9کنترل عفونت و بهداشت محیط خدمات15

*کادر پرستاری مامایی 16-98/05/15احیا قلبی ریوی پیشرفته)آموزش مداوم(16

*کادرپرستاری ccu،icu، و اورژانس24-98/05/23تفسیر EKG )آموزش مداوم(17

*کادر  مامایی و پرستاری/بیهوشی و متخصصین زنان17-98/05/12مدیریت شوک و پروتکل خونریزی18

*کادر پرستاری مامایی7-98/06/6احیا قلبی ریوی پیشرفته)آموزش مداوم(19

*کادر پرستاری مامایی21-98/06/20اصول گزارش نویسی در پرستاری)آموزش مداوم(20

*کادر پرستاری مامایی28-27-14/26-13-98/06/12ترویج تغذیه با شیرمادر21

*کادر پرستاری مامایی4-98/07/3احیا قلبی ریوی پیشرفته)آموزش مداوم(22

*کادر پرستاری اورژانس و ویژه11-98/07/10فراهم آوری پیوند اعضا23

*کادر پرستاری مامایی اطفال،زایمان،nicuو اورژانس24-98/07/17و98/8/22احیا نوزاد)آموزش مداوم(24

*کادر پرستاری اورژانس، جراحی،25icu-98/07/18نحوه برخورد با بیماران ترومایی25

26ABG کادرپرستاری مامایی9-98/08/2اختالالت آب و الکترولیت و تفسیر*

*کادر  مامایی26-19/25-98/08/18زایمان فیزیولوژیک)روش های کاهش درد زایمان(27

*کادر پرستاری مامایی7-98/09/6احیا قلبی ریوی پیشرفته)آموزش مداوم(28

*کادر پرستاری مامایی14-98/09/13عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار)اموزش مجازی(29

*کادر  مامایی24-17/23-98/09/16تماس پوست با پوست مادر ونوزادو شروع تغذیه با شیرمادر در ساعت اول تولد30

31ABG کادر پرستاری مامایی28-98/09/27اختالالت آب و الکترولیت و تفسیر*

*کلیه کادر بیمارستانی5-4-98/10/3مدیریت خطر و حوادث و بالیا 32

*کادر پرستاری مامایی12-98/10/11موازین کنترل عفونت)اموزش مجازی(33

*کادرپرستاری ccu،icu، و اورژانس19-98/10/18احیا قلبی ریوی پیشرفته)آموزش مداوم(34

*کادرپرستاری ccu،icu، و اورژانس24-98/11/23تفسیر EKG و آریتمی های شایع)آموزش مداوم(35

*کلیه کادر بیمارستانی18-17-98/05/16حقوق گیرنده خدمت)اموزش مجازی(36
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