
تقویم آموزشی  بیمارستان پیمانیه در سال ۱۳۹۵-۹۶

مکان ارائه  تهیه کننده 
پمفلت

 تهیه کننده 
پاورپوینت

ارائه دهنده نام آموزش گروه نام بخش ساعت 
آموزش

تاریخ 
آموزش

ردیف

ـــــ ـــــ دکتر رعیت دوست آشنایی با تریاژ ESI و تریاژ در شرایط بحران  ۱ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۴/۲۲ ۱
ـــــ ـــــ دکتر رعیت دوست آشنایی با تریاژ ESI و تریاژ در شرایط بحران  ۲ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۴/۲۹ ۲
ـــــ ـــــ دکتر رعیت دوست برخورد با بیماران ترومایی ۱ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۵/۱۹ ۳
ـــــ ـــــ دکتر رعیت دوست برخورد با بیماران ترومایی ۲ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۵/۲۶ ۴
ـــــ ـــــ دکتر رعیت دوست برخورد با بیماران ترومایی ۳ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۶/۲ ۵

مریم روغنی محسن مقدسی محسن مقدسی آشنایی با اصول گچ گیری ۱ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۷/۱۳ ۶
مریم روغنی محسن مقدسی محسن مقدسی آشنایی با اصول گچ گیری ۲ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۷/۲۰ ۷
مریم روغنی محسن مقدسی محسن مقدسی آشنایی با اصول گچ گیری ۳ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۷/۲۷ ۸
رؤیا کرم زاده سارا برقی سارا برقی اصول صحیح گزارش نویسی ۱ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۸/۱۱ ۹
رؤیا کرم زاده سارا برقی سارا برقی اصول صحیح گزارش نویسی ۲ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۸/۱۸ ۱۰
رؤیا کرم زاده سارا برقی سارا برقی اصول صحیح گزارش نویسی ۳ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۸/۲۵ ۱۱
مریم پناهنده مریم پناهنده مریم پناهنده آشنایی با دستگاه های بخش  ۱ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۹/۹ ۱۲

قابل توجه پرسنل محترم:  افراد مشخص شده در تقویم فوق یک هفته قبل از تاریخ مشخص شده جهت اجرا، پمفلت و پاورپوینت آموزشی خودرا جهت تأیید را به سوپروایزر آموزشی ارائه دهند. 

سوپروایزر آموزشی                                                                            مدیر خدمات پرستاری
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مریم پناهنده مریم پناهنده مریم پناهنده آشنایی با دستگاه های بخش  ۲ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۹/۱۶ ۱
مریم پناهنده مریم پناهنده مریم پناهنده آشنایی با دستگاه های بخش  ۳ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۹/۲۳ ۲

زهرا رحمانیان  شیوا باهنر  شیوا باهنر  آریتمی های خطرناک قلبی ۱ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۱۰/۱۴ ۳
زهرا رحمانیان  شیوا باهنر  شیوا باهنر  آریتمی های خطرناک قلبی ۲ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۱۰/۲۱ ۴
زهرا رحمانیان  شیوا باهنر  شیوا باهنر  آریتمی های خطرناک قلبی ۳ اسکرین ۸ صبح ۹۵/۱۰/۲۸ ۵
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قابل توجه پرسنل محترم:  افراد مشخص شده در تقویم فوق یک هفته قبل از تاریخ مشخص شده جهت اجرا، پمفلت و پاورپوینت آموزشی خودرا جهت تأیید را به سوپروایزر آموزشی ارائه دهند. 

سوپروایزر آموزشی                                                                            مدیر خدمات پرستاری


