
 بسمه تعالی

 
شتی  ردمانی  استان گیالن  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

شت و ردمان شهرستان ماسال  شبکه بهدا

 یمارستان رسالت ماسال

 ـ  

 

 1394جديل ویازها ي عىايیه آمًزشی کارکىان بیمارستان در سال 

 

               شرکت کىىدگان ساعت آمًزشی تاریخ برگساری عىًان آمًزشی ردیف

 سایر ردٌ َا کارکىان درماوی ساعت8 14/2/94 ي 13/2/94 مُارت َای ارتباطی ي رفتاری 1

 سایر ردٌ َا کارکىان درماوی ساعت8 31/2/94 ي 30/2/94 بُذاضت محیط 2

 سایر ردٌ َا کارکىان درماوی ساعت8 12/3/94 ي 11/3/94 کىترل عفًوت  3

 سایر ردٌ َا کارکىان درماوی ساعت8 31/3/94 ي 30/3/94 تسریقات ایمه 4

تطخیص ارزضُا ي عقایذ گیروذگان  5

 خذمت

 سایر ردٌ َا کارکىان درماوی ساعت8 11/4/94 ي 10/4/94

 - کارکىان درماوی  ساعت8 31/4/94 ي ECG 30/4/94تفسیر  6

 سایر ردٌ َا کارکىان درماوی  ساعت8 11/5/94 ي 10/5/94 ایمىی بیمار 7

 - کارکىان درماوی  ساعت16 29/5/94 ي 28/5/94 گسارش وًیسی 8

 سایر ردٌ َا کارکىان درماوی  ساعت8 11/6/94 ي 10/6/94 آتص وطایی 9

 - کارکىان درماوی  ساعت8 31/6/94 ي 30/6/94 َمًيیصالوس 10

 سایر ردٌ َا کارکىان درماوی  ساعت8 9/7/94 ي 8/7/94 مذیریت خطر 11

 - کارکىان درماوی ساعت8 30/7/94 ي ESI 29/7/94تریاش بٍ ريش 12

 سایر ردٌ َا کارکىان درماوی ساعت8 11/8/94 ي 10/8/94 مذیریت بحران 13

 سایر ردٌ َا کارکىان درماوی ساعت8 28/8/94 ي 27/8/94 ایمىی ي سالمت ضغلی 14

 سایر ردٌ َا کارکىان درماوی ساعت8 10/9/94 ي 9/9/94 احیای قلبی ریًی پایٍ 15

 - کارکىان درماوی ساعت8 30/9/94 ي 29/9/94 اخالق پسضکی 16

 - کارکىان درماوی ساعت16 10/10/94 ي 9/10/94 احیای قلبی ریًی پیطرفتٍ 17

 - کارکىان درماوی  ساعت16 30/10/94 ي 29/10/94 احیای وًزاد 18

 - کارکىان درماوی ساغت8 11/11/94 ي 10/11/94 ايرشاوس َای سًختگی 19

 - کارکىان درماوی ساعت8 29/11/94 ي 28/11/94 مسمًمیت َا 20

 - کارکىان درماوی ساعت12 26/6/94 ي 25/6/94 زایمان فیسیًلًشیک 21

  کارکىاوذرماوی ساعت12 19/6/94 ي 18/6/94 ايرشاوُای مامایی 22

  کارکىاوذرماوی ساعت12 28/7/94 ي 27/7/94 ارزیابی سالمت جىیه 23

            

 فایقٍ یاری:  سًپريایسر آمًزضی 

 

 

 
 


