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 :مقـدمـه 

 

سازمان ها، سازوکار یا وسیله تحقق هدف های جامعه محسوب می شوند. سازمان ها در واقع به منزله تدابیر و 

وسایلی هستند که برای رفع نیازهای اساسی جامعه شکل گرفته و به فعالیت می پردازند. بررسی شکل گیری و 

تحول سازمانها نشان می دهد که در گذشته به علت ساده بودن زندگی بشری و تکنولوژی محدود، ساختار و 

کارکردهای سازمان ها ساده و ابتدایی بوده و افراد برای انجام فعالیت های آن،نیاز چندانی به دانش و معلومات 

به وجود آمد موجب وسعت و گستردگی  حرفه ای نداشتند.تغییر و تحوالتی که بعدها درشکل زندگی اجتماعی

در ابعاد گوناگون سازمان ها شد و در نتیجه اهداف، وظایف و مسئولیت های آن پیچیده تر و اداره امور آن نیز 

به مراتب دشوارتر شد. در چنین شرایطی دیگر افراد بدون داشتن دانش و مهارت های الزم قادر به انجام 

نبودند. پیامد چنین تغییرات و تحوالت عظیم صنعتی،تکنولوژیکی، اقتصادی  وظایف و فعالیت های سازمان ها

و غیره در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ضرورت آموزش را در سازمان ها به امری حیاتی مبدل کرد. بنابراین 

هارت ها حیات هر سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارت ها و آگاهی های مختلف کارکنان دارد هرچه این م

وآموزش ها به روز و کار آمدتر باشد قابلیت سازمان با محیط متغییر نیز بیشتر می شود.آموزش کارکنان اگر به 

طریقه ای صحیح،جامع و کامل انجام شود، به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف معین و مشخص از آن 

کند به همین دلیل است که سازمان ها مایلند استفاده شود،موجبات بقاء و کار آمدی سازمان را فراهم می 

اثربخشی را از طریق سرمایه گذاری در آموزشکارکنان افزایش دهند. آموزش کارکنان در حقیقت، کلیه 

کوشش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش، آگاهی، مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و همچنین 

به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیت های  ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان
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شغلی خود می نماید. هدف اساسی پژوهش حاضر، تبین ماهیت آموزش کارکنان و اثربخشی آموزشی 

 روش پژوهش به شیوه توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی بوده است .سازمانیمی باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  نیازسنجی آموزشی .1

 

تجزیه و تحلیل این  .سازمان آموزش را به مثابه پاسخی به نیازهای دریافت شده به کار می گیردمدیریت هر 

نیازها راهی است برای پیش بینی نیازهای آتی و تامین آن ها از دیدگاه فرایند آموزشی، تعیین نیازها فرایند 

برنامه به خاطر آن تدوین  مشخص کردن آنچه باید آموخته شود، است یعنی، جهت گیری کلی برنامه و آنچه

می گردد. از این رو هیچ برنامه ای نمی تواند طراحی و اجرا شود، مگر اینکه کمبود و نارسایی در دانش، نگرش 

ها، مهارت ها و عملکردهای افراد یا کارکرد کلی سازمان تشخیص داده شود و بعد برای رفع آن کمبود تالش 

 .شود

 شود؟چرا نیازسنجی آموزشی انجام می 

نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی کاربردهای زیادی دارد، از جمله می تواند در برنامه ریزی درسی، شناسایی 

مسائل و مشکالت افراد، ارزیابی یادگیری فراگیر، افزایش و بهبود ایمنی و ارائه بازخورد به فرد یا مداخله های 

ز نتایج نیازسنجی در زمینه توسعه برنامه های آموزشی آموزشی در سازمان استفاده شود. مهم ترین استفاده ا

برای اهداف سازمان است. بدون داشتن دیدگاه روشنی از نیازها، تالش برای آموزش های سازمانی، با اتالف 

 .منابع ارزشمند مواجه می شود

 نیاز آموزشی
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از واقعی آنان طراحی و اجرا آموزش افراد به ایجاد شایستگی در آنها کمک می کند، به شرطی که بر اساس نی

شود. نیاز آموزشی فاصله میان آنچه فرد یا گروه شغلی خاصی باید بدانند و انجام دهند و آنچه در شرایط 

موجود می دانند و انجام می دهند، تعریف شده است. نیاز آموزشی در حقیقت، شکاف میان سطح کنونی و 

وظایف شغلی و مسئولیتهای سازمانی است. به عبارت دیگر،  سطح مطلوب توانایی افراد یا سازمان در انجام

نیاز آموزشی عبارت است از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت و نگرش باید 

ایجاد شود تا آنها قادر باشند وظایف و مسئولیت های شغلی خود را در حد مطلوب، مقبول و منطبق با 

شغلی انجام دهند و تا حد ممکن زمینه های رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف به وجود  استانداردهای

منابع آموزشی مثل سایر منابع سازمان محدود هستند. برای استفاده از منابع آموزشی به بهترین وجه،  .آورد

د. گیلی و اگلند نیاز را به سازمان ها باید در زمینه نیاز سنجی آموزشی تالش قابل مالحظه ای به عمل آورن

معنی شکاف میان مجموعه شرایط موجود و مجموعه شرایط مطلوب تعریف کرده اند و نیاز سنجی فرایند 

اندازه گیری علمی و دقیق این شکاف است. در این تعریف شرایط به معنی دانش، مهارتها و نگرشها که در 

 .مجموع به عملکرد فرد شکل می دهد، تلقی شده است

 

 

 نیازسنجی آموزشی

با توجه به تعریف نیاز آموزشی، تعیین نیازهای آموزشی عبارت است از: تشخیص تغییرات کمی و کیفی که باید 

با استفاده از برنامه آموزشی و کارآموزی در نحوه انجام دادن فعالیت های فرد به وجود آید تا بهترین نتیجه از 

وان کمبود دانش الزم، مهارت رفتاری و شرایطی دانست که از انجام کار او حاصل شود. نیاز آموزشی را می ت

دادن کار به شکل مطلوب و رضایت بخش ممانعت می کند. از نظر ترالو نیاز آموزشی از سه مقوله به وجود می 

به  آید: فقر منابع، فقدان توانایی در انجام دادن کار، فقدان انگیزش، در واقع عملکرد ضعیف از این سه مقوله

 .وجود می آید که به فقدان شایستگی فرد منجر می شود

فرایند آموزش باید پس از آنکه تحلیل نیازهای سازمان صورت گرفت و موضوعات مرتبط به شایستگی ثبت 

گردید، آغاز گردد. سازمان باید میزان شایستگی الزم برای هر کاری را که بر کیفیت محصوالت و خدمات تاثیر 

ین و شایستگی کارکنان برای انجام آن کار را ارزیابی کند و طرح هایی را برای بر طرف کردن می گذارد، تعی

کاستی های احتمالی مربوط به شایستگی، تهیه نماید . تعیین نیازهای آموزشی باید بر مبنای تحلیل نیازهای 
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ت گیرد. انجام این مرحله فعلی و نیازهای مورد انتظار سازمان در مقایسه با شایستگی موجود کارکنان، صور

 :باید بر مبنای هدف های زیر باشد

 الف(تعیین فاصله بین شایستگی موجود و شایستگی الزم

 ب( مدون کردن نیازهای آموزشی مشخص شده

ج( تعیین آموزش الزم برای کارکنانی که شایستگی موجود آنها با شایستگی الزم برای کارهایی که انجام می 

 .ندارددهند، مطابقت 

برای اینکه مشخص شود آیا فاصله بین شایستگی موجود و شایستگی الزم می تواند از طریق آموزش کم 

گردد، باید فاصله موجود تحلیل شود. ارائه یک چهار چوب ساده برای فهم نیازهای آموزشی مفید است. این 

 :می کند. این سه نیاز عبارت اند از چهار چوب را تام بویدل تعریف کرده، و سه نوع نیاز را شناسایی و مشخص

  ،نیازهای سازمان که در بر گیرنده موضوعهایی مانند هدفهای سازمان، دسترسی و ارتباط با مدیران

 .میزان جا به جایی و خروج از خدمت کارکنان است

 نیازهای وابسته به عملیات شغلی و نفس کار که بر اساس تجزیه و تحلیل شغل به دست می آید. 

 عات وابسته به نیازهای آموزشی فردی، که از پیشرفت شغل افراد، از نتایج ارزشیابی اطال

 .عملکرد،مصاحبه با شاغل، آزمونها، بررسیها و طرحها فراهم می شود

برای اینکه مشخص گردد یک سازمان به آموزش نیاز دارد یا خیر، مدیریت می تواند با پاسخ دادن به چهار 

 .سنجد و اهداف آموزشی را معین نمایدپرسش نیاز آموزشی را ب

 هدفهای سازمان چیست؟ 

 چه وظایفی باید انجام شود تا این هدفهای تحقق یابند؟ 

  هر یک از کارکنان باید چه رفتارهایی داشته باشند تا بتوانند وظایفی را که برای آنها معین شده است

 انجام دهند؟

 دانش و نگرشها چه کمبودهایی دارند؟ زمانی که کارکنان برای اجری رفتارهای الزم از نظر مهارت،

 .پاسخی برای این پرسشها پیدا شود، گستردگی و سرشت نیازهای آموزشی مشخص می شود
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باید توجه داشت که در تدوین برنامه تربیت نیروی انسانی عالوه بر مهارتها الزم برای انجام وظایف، الزم است 

در دوره های آموزشی اغلب افرادی شرکت می کنند که هم از لحاظ به نظر های فراگیران توجه شود، زیرا 

مشورت با آنان برای تعیین محتوای دوره  .تجربی و هم از نظر میزان دانش و اطالعات منابع ارزشمندی هستند

آموزشی می تواند به بهبود محتوا کمک نماید و از این طریق برنامه تدوین شده با نیازهای دانشی و مهارتی و 

 .رفتاری آنان همسو گردد

شناخت و تحلیل اثر بخش نیازهای آموزشی، پیشتاز یک نظام آموزشی موفق است. آموزش پر هزینه است و 

فقط باید موقعی ارائه شود که نخست پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشد و دوم بهترین راه حل برای 

ی که بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا شوند مشکالتی باشد که از آن طریق قابل حل هستند. فعالیتهای

در واقع نوعی اتالف منابع ارزشمند خواهند بود.تعیین نیازهای آموزشی، در واقع تشخیص مسائل و مشکالت 

فرد فرد کارکنان درباره دانش و مهارت و رفتار الزم برای کار موفقیت آمیز است. تعیین نیازهای آموزشی می 

ه های آموزشی را بر اساس حل مشکالت کاری تنظیم کند. مشکالت عملکردی که می توانند تواند محتوای دور

مقدار زیادی از این مسائل از طریق عوامل محیط کاری همچون  .از طریق آموزش حل شوند، اغلب زیاد هستند

ل نیازهای فقدان انگیزش، منابع ناکافی، اعمال مدیریت نامناسب و غیزه ایجاد می شوند. تجزیه و تحلی

آموزشی برای تعیین محتوای آموزشی که باید ارائه شود و همچنین برای آموزش مهارتها به منظور آماده کردن 

 .مدیران ضروری است

 

 

 انواع نیازهای آموزشی

نیازهای آموزشی را از یک دیدگاه می توان به دو گروه آشکار و پنهان تقسیم نمود. نیازهای آموزشی آشکار 

نیاز آموزشی را نشان می « موقع»یا « مورد» آن دسته از نیازهای آموزشی گفته می شود که خود کارکنان به

دهد و نیازی به بررسی و تحقیق برای تشخیص نیاز وجود ندارد، اما نیازهای آموزشی پنهان آن دسته از 

ه آموزش داند و آن نیازهایی هستند که با وجود احساس شدن آنها، تعیین و تشخیص اینکه چه کسانی نیاز ب

اشخاص به چه آموزشهایی نیازمند هستند، مستلزم تحقیق و بررسی است با وجود این، نیازهای آموزشی 

 :کارکنان یک سازمان، عموما به شرح زیر است

 نیازهای آموزشی فردی: نیازهایی که مختص فرد خاص یا گروهی خاص در شغل ویژه ای باشد. 
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 ای افرادی که در چند شغل مشابه انجام وظیفه می کنند مانند نیاز نیازهای آموزشی گروهی: نیازه

 مدیران کلیه سطوح به آشنایی با اصول مدیریت

 نیازهای فوری و غیر فوری 

  نیازهای آموزشی که سازمان می تواند با تکیه بر منابع و امکانات خود آن را بر طرف نماید یا نیازهایی

 .ارج از سازمان رفع شوندکه حتما، باید با امکانات موسسات خ

 

واحد آموزش این دانشگاه هر سال در دیماه بخشنامه نیازسنجی آموزشی سال بعد را صادر نموده و پس از 

دریافت ، در کارگروهای تخصصی به بحث در مورد آن ها میپردازد . سپس در ابتدای سال بعد در کمیته 

 مشاهده میگردد :  9911آموزش دانشگاه مطرح شده و به تصویب میرساند . در ذیل بخشنامه نیازسنجی سال 
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 طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی:  .2

 

های قبل، واحد آموزش و توسعۀ منابع انسانی، با شیوۀ غالب آموزش حضوری، نیازهای آموزشی شرکت در سال

موزشی های آرا پاسخ داده است. در سال جاری، با توجه به شیوع بیماری کرونا و نبود امکان برگزاری دوره

های مجازی ریزی و اجرای کالسحضوری، قسمت اجرایی آموزش از اردیبهشت ماه سال جاری، جهت برنامه

 انجام داده است:  اقداماتی به این شرح

  رسانی دستورالعمل آموزش مجازی شرکت؛تهیه و اطالع-9 

 ؛دوره های آموزشیهای جدید در ایجاد ظرفیت-2 

 ها؛فعال در زمینۀ آموزش مجازی و همکاری با آن واحد های شناسایی  -9 

سیستم مدیریت آموزش متناسب با نیازهای جدید آموزش مجازی؛ با  همکاران واحدآموزش روزرسانیبه-4 

 های مجازی؛سازی آموزشسازی و جاریتوانمندسازی کارکنان واحد آموزش جهت پیاده -5

 های اجتماعی؛های شبکهمجازی در قالب گروههای رسانی به فراگیران دورهاطالع -6 

های آنالین با هدف توانمندسازی مدرسان در زمینۀ رویکرد های تدریس دورهبرگزاری وبینار آموزشی روش-7 

 جدید آموزش؛

 شده ؛های نیازسنجیبرخی از دوره بروزتهیۀ محتواهای -8 

 ه کارکنانفضاهای مجازی جهت اطالع رسانی باندازی طراحی و راه-1 

 روزرسانی سامانۀ یادگیری الکترونیکی ؛افزار و بهنرمارتقای -91
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

 

 
 

 91/09/0911 تا تاريخ 10/10/0911تاريخعملکرد ساليانه دوره هاي آموزشي از 

 

نفر ساعت تعداد شرکت کنندگان مدت
دوره

شيوه
برگزاري

نوع دوره

تعداد
اجرا عنوان دوره کد دوره

ف
دي

ر

کارمند مدير کارمند مدير

۰۴۶ ۲9۵ ۴۶ 9۵ 9۰ حضوري شغلي 9 11خدمات سطح اول  9۶۶۶ 9

9۰۵۱ 9۴9۴ 99۶ 9۶۶ 9۰ حضوري شغلي ۷
روش واگذاري خدمات نوين سالمت و 

11نحوه خريد خدمات سالمت 
9۶۶9 ۵

۵۵۶ 9۰۶ ۵۵ 9۰ 9۶
غير 

حضوري
شغلي 9

آزمون جامع ستادي ويژه كارشناسان 

گسترش شبكه ها 
9۶۶۵ 9

۲1۵ ۰۷۶ ۷9 ۱۵ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

دستورالعمل برنامه پزشك خانواده و 

 بيمه روستايي)ويژه پزشك و ماماي

خانواده(

9۶۶9 ۴

9۶۷۶ 9۵1۶ 9۰1 ۰۲ ۵۶ حضوري شغلي 1
دوره هاي بازآموزي فصل اول بهورزان 

11شاغل و مراقبين
9۶۶۴ ۲

91۰۶ ۴۴۶ 1۱ ۵۵ ۵۶ حضوري شغلي ۲
دوره هاي بازآموزي فصل دوم بهورزان 

11شاغل و مراقبين
9۶۶۲ ۰

۵9۴۶ ۰۶۶ 9۶۷ 9۶ ۵۶ حضوري شغلي ۲
سوم بهورزان دوره هاي بازآموزي فصل 

11شاغل و مراقبين
9۶۶۰ ۷

9۷۰ ۰۶۱ ۵۵ ۷۰ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 11آناليز ادرار  9۶۶1 ۱

۵9۵ ۰۱۱ ۵1 ۱۰ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 تشخيص بيماريهاي انگلي روده اي 9۶9۶ 1

9۰ ۷۵ ۵ 1 ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 -برگزاري آزمون جامع ستادي

آزمايشگاه
9۶99 9۶

۵9۰ ۲۵۶ ۵۷ ۰۲ ۱ حضوري شغلي 9 آ زمايشگاه-برگزاري آزمون محيطي 9۶9۵ 99

9۱۴ 9۷۰ ۵9 ۴۷ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 11مديريت بحران  9۶99 9۵

9۱۴ ۴۲۰ ۵9 ۲۷ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 11مديريت پسماندهاي آزمايشگاهي  9۶9۴ 99

۵9۰ ۲9۵ ۵۷ ۰۴ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 11مديريت ايمني در آزمايشگاه  9۶9۲ 9۴

9۲ 9۲۴ ۲ ۵۵ ۷ غير 

حضوري
شغلي 9 11-9تازه هاي نظام مراقبت واگير 9۶9۰ 9۲

۷۵ ۵۰۷ ۵۶ ۷۲ ۷ حضوري شغلي ۵ 11-۵تازه هاي نظام مراقبت واگير 9۶9۷ 9۰

19 9۲۶ 99 ۲۶ ۷ حضوري شغلي 9 11-9تازه هاي نظام مراقبت واگير 9۶9۱ 9۷

۲۲۶ ۱۲۶ ۲۲ ۱۲ 9۶ حضوري شغلي ۴ 11-۴مراقبت واگيرتازه هاي نظام  9۶91 9۱

9۶۱ ۲1۲ ۴۴ ۱۲ ۷ حضوري شغلي ۰
آموزش جامع اچ آي وي/ايدز براساس 

آخرين رويكردهاي كشور
9۶۵۶ 91

۱۶ 99۶ ۱ 99 9۶ غير 

حضوري
شغلي 9 آزمون جامع ستادي-نظام مراقبت واگير 9۶۵۵ ۵۶

۵۶۷۶ ۵9۵۶ ۵۶۷ ۵9۵ 9۶ حضوري شغلي 9 محيطيآزمون -9نظام مراقبت واگير 9۶۵9 ۵9

۰9۵۶ ۵۶۴۶ ۰9۵ ۵۶۴ 9۶ حضوري شغلي 9 آزمون محيطي-۵نظام مراقبت واگير 9۶۵۴ ۵۵
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۶ 9۲۶ ۶ ۵۲ ۰
غير 

حضوري
شغلي 9

ويژه  9نظام مراقبت بيماريهاي واگير 

پزشكان
9۶۵۲ ۵9

9۵ 9۱۴ ۴ ۵9 ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

آشنايي با نظام مراقبت بيماريهاي حاد 

سالمتتنفسي ويژه مراقبين 
9۶۵۰ ۵۴

91۵ ۵۷۵ ۵۴ 9۴ ۱ حضوري شغلي ۵
افزايش آگاهي و مهارت كارشناسان تيم 

مشاوره برنامه تاالسمي
9۶۵۱ ۵۲

۲۷۰ 91۵ ۷۵ ۴1 ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

ارتقاء آگاهي و عملكرد كاركنان نمونه 

گير شاغل در مراكز غربالگري نوزادان 

11

9۶۵1 ۵۰

9۵۴۶ ۷۱۴ 9۲۲ 1۱ ۱ حضوري شغلي ۱ 9عوامل خطر بيماريهاي غير واگير 9۶9۶ ۵۷

۱۱۱ ۷۵۱ 999 19 ۱ حضوري شغلي ۷ ۵عوامل خطر بيماريهاي غير واگير 9۶99 ۵۱

۵9۷۰ ۱۶۱ ۲1۴ ۵۶۵ ۴
غير 

حضوري
شغلي 9

بيماريهاي شايع غير واگير در گروههاي 

آزمون -سني ميانساالن و سالمندان 

محيطي

9۶9۵ ۵1

۵۴ 9۴۴ 9 9۱ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 آزمون جامع ستادي -بيماريهاي غيرواگير 9۶9۴ 9۶

9۶۰۴ ۴۰۴ 999 ۲۱ ۱ حضوري شغلي 9
مراقبت هاي دوران پيش از بارداري، 

آزمون محيطي-بارداري و پس از زايمان
9۶9۲ 99

۲۶۴ 9۶۴ ۰9 9۱ ۱ حضوري شغلي ۲
مراقبت هاي دوران پيش از بارداري، 

بارداري و پس از زايمان
9۶9۰ 9۵

۶ ۲۴۴ ۶ ۰۱ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

مراقبت هاي دوران پيش از بارداري، 

بارداري و پس از زايمان ويژه پزشكان
9۶9۷ 99

۰۴ ۴۱ ۱ ۰ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

مراقبت هاي دوران پيش از بارداري، 

آزمون جامع -بارداري و پس از زايمان

ستادي

9۶9۱ 9۴

9۵۶۱ 99۲۵ 9۲9 9۴۴ ۱ حضوري شغلي ۷
هاي ادغام يافته سالمت  مراقبت

سالمندان
9۶۴9 9۲

۱ 99۰ 9 9۷ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

مراقبت هاي ادغام يافته سالمت 

آزمون جامع ستادي-سالمندان
9۶۴۵ 9۰

۴۱1۰ 9۰9۵ ۰9۵ ۵۶۴ ۱ حضوري شغلي 9
مراقبت هاي ادغام يافته سالمت 

آزمون محيطي-سالمندان
9۶۴9 9۷

9۴۱۶ 9۴۴۶ 9۱۲ 9۱۶ ۱ حضوري شغلي 1
مراقبت هاي ادغام يافته سالمت 

11ميانساالن 
9۶۴۴ 9۱

9۶۷۵ ۴۰۴ 99۴ ۲۱ ۱ حضوري شغلي 9
مراقبت هاي ادغام يافته سالمت 

آزمون محيطي-ميانساالن
9۶۴۰ 91
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۲۰۱۱ 9۱۶۶ 9۷۴ ۵۴۱ 9۰
غير 

حضوري
شغلي 9۰

كارگاه آموزشي بازنگري مراقبت هاي 

11ادغام يافته كودك سالم 
9۶۴۷ ۴۶

9۵۲۰ ۵۶۱۱ ۵۵1 9۴۱ 9۰ حضوري شغلي 99
كارگاه آموزشي بازنگري مراقبت هاي 

11ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال 
9۶۴۱ ۴9

1۲۲ ۰9۲ 919 9۵9 ۲ حضوري شغلي ۱
كارگاه آموزشي احياء پايه كودكان و 

11شيرخواران
9۶۴1 ۴۵

۷۰۶ ۷۱۶ ۴۰ ۲۶ ۵۶ حضوري شغلي 9
كالس مشاوره و حل مشكالت شيردهي 

11
9۶۲۶ ۴9

۴۲۰ 9۰۱ ۲۷ ۴۰ ۱ حضوري شغلي ۲ كارگاه آموزشي برنامه اپيك 9۶۲۵ ۴۴

9۴1۰ ۰۶۶ 9۱۷ ۷۲ ۱ حضوري شغلي ۰
كارگاه مراقبت تغذيه اي نوزاد نارس و 

پر خطر
9۶۲9 ۴۲

9۵ 9۵۶ ۴ 9۲ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

مراقبت هاي ادغام يافته سالمت 

آزمون جامع ستادي-كودكان
9۶۲۴ ۴۰

۲۰۱ ۴۰۴ ۷9 ۲۱ ۱ حضوري شغلي ۴ كارگاه باروري سالم و جمعيت 9۶۲۲ ۴۷

۵۴ ۱۱ 9 99 ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

-مراقبت هاي باروري سالم و جمعيت

آزمون جامع ستادي
9۶۲۰ ۴۱

9۵ ۵۵۴ ۴ ۵۱ ۱ حضوري شغلي 9
مديريت سيستم كيفيت آزمايشگاه آب 

11
9۶۲۱ ۴1

۴۱ ۰۲۰ ۰ ۱۵ ۱ حضوري شغلي ۰ بيماريهاي منتقله از آب و غذاطغيان  9۶۲1 ۲۶

۱ ۵۰۴ 9 99 ۱ حضوري شغلي ۵
بهداشت محيط بيمارستانها و مراكز 

درماني
9۶۰۶ ۲9

1۰ 991۵ ۰ ۱۷ 9۰ حضوري شغلي 9
قوانين و دستورالعملهاي بهداشت محيط 

آزمون محيطي-9
9۶۰۵ ۲۵

99۵ 9۱۶۱ ۷ 999 9۰ حضوري شغلي 9
قوانين و دستورالعملهاي بهداشت محيط 

آزمون محيطي()۵
9۶۰9 ۲9

۰۴ ۲1۵ ۴ 9۷ 9۰
غير 

حضوري
شغلي 9

قوانين و دستورالعملهاي بهداشت محيط 

آزمون جامع ستادي-9
9۶۰۴ ۲۴

۴۶ 9۶۱۶ ۴ 9۶۱ 9۶ غير 

حضوري
شغلي 9 راهنماي آموزش كنترل دخانيات 9۶۰۲ ۲۲

۵۱ ۰9۴ 9 ۴۴ 9۰ حضوري شغلي ۴
نحوه ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور 

شيميايي در محيط كار
9۶۰۰ ۲۰

۲۰ ۲۲۵ ۴ ۴۴ 9۰ حضوري شغلي ۴
نحوه ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور 

فيزيكي در محيط كار
9۶۰۷ ۲۷

۵۴ 99۵ 9 91 ۱ حضوري شغلي ۴
دستورالعمل ها و مقررات بازرسي در 

بهداشت حرفه اي
9۶۰۱ ۲۱
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۱ 9۶۴ 9 99 ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 بهداشت حرفه اي-آزمون جامع ستادي 9۶۰1 ۲1

۱ 9۰۶ 9 ۵۶ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

آزمون محيطي كارشناسان سالمت 

حرفه اي
9۶۷۶ ۰۶

۱۴۶ ۰9۵ 9۶۲ ۷1 ۱
غير 

حضوري
شغلي ۷

دستورالعمل و برنامه هاي جديد واحد 

دهان و دندان
9۶۷۴ ۰9

99۰ ۷۵ ۴۵ 1 ۱ غير 

حضوري
شغلي ۵ ويژه كارشناسان )۵كنترل عفونت

ستادي(
9۶۷۲ ۰۵

9۵ ۰۴ ۴ ۱ ۱ حضوري شغلي 9 تجهيزات دندانپزشكي 9۶۷۰ ۰9

9۵ ۰۴ ۴ ۱ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 تغذيه در دندانپزشكي 9۶۷۷ ۰۴

۵1۰ 9۰ 9۷ ۵ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 11اورژانس دندانپزشكي  9۶۷۱ ۰۲

۴۶ ۱۶ ۲ 9۶ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

بهداشت دهان و  -جامع ستاديآزمون 

دندان
9۶۱۶ ۰۰

9۷۰ ۱ ۴۷ 9 ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 آزمون محيطي ويژه دندانپزشك و ساير 9۶۱9 ۰۷

۰۶۱ ۵۶۶ ۷۰ ۵۲ ۱ حضوري شغلي ۴

پيشگيري و كنترل كمبود ريزمغذي ها  

و   شامل آهن، روي، كلسيم، يد ويتامين

و مكمل ياري گروه هاي سني ويژه  

مراقبين سالمت و بهورزان

9۶۱۵ ۰۱

۲9۴ ۲۲۶ ۰۲ ۰۱ ۱ حضوري شغلي ۴

مراقبت ها و خدمات تغذيه در طرح 

تحول نظام سالمت ويژه مراقبين 

سالمت و بهورزان

9۶۱9 ۰1

9۰ 91۵ ۵ ۵۴ ۱ حضوري شغلي 9

تغذيه صحيح در پيشگيري و درمان 

كارشناسان تغذيه ستاد و بيماري ها ويژه 

مراكز خدمات جامع سالمت

9۶۱۴ ۷۶

۶ 9۵۱ ۶ 9۰ ۱ حضوري شغلي 9
آزمون تغذيه ويژه كارشناسان تغذيه 

مراكز خدمات جامع سالمت
9۶۱۲ ۷9

۴۷۴۴ 9۰۶۱ ۲19 ۵۶9 ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 آزمون محيطي-بهبود تغديه جامعه   9۶۱۰ ۷۵

9۰ ۱۶ ۵ 9۶ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 آزمون جامع ستادي-بهبود تغذيه جامعه 9۶۱۷ ۷9

۶ 99۵ ۶ 9۴ ۱ حضوري شغلي 9
تغذيه در برنامه تحول سالمت ويژه 

پزشكان
9۶۱۱ ۷۴

۴9۴۴ 9۱۴۱ 9۷9 ۷۱ 9۵ حضوري شغلي ۱ ارتقاء دانش در حوزه سالمت روان 9۶۱1 ۷۲
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۱ ۲۷۰ 9 ۰۶ 9۰ حضوري شغلي ۵

ارتقاء دانش در حوزه سالمت 

روان)اختالالت روان پزشكي، پيشگيري از 

خودكشي، حمايت هاي رواني اجتماعي در 

باليا و پيشگيري از اعتياد( ويژه پزشكان

9۶1۶ ۷۰

۴۱ ۱ ۰ 9 ۱ حضوري شغلي 9
آموزش برنامه عملياتي و تجزيه و تحليل 

شاخصها
9۶19 ۷۷

۴۷۲۵ 9۰9۰ ۲1۴ ۵۶۵ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

الكل و مواد دخانيات ،  -سالمت روان

ويژه مراقب ،ماما و بهورز )آزمون 

محيطي (

9۶1۵ ۷۱

۶ 1۰ ۶ 9۵ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

-دخانيات ، الكل و مواد   -سالمت روان

آزمون جامع ستادي
9۶19 ۷1

۷9۰ ۰۶۱ 1۵ ۷۰ ۱
غير 

حضوري
شغلي ۷

پيشگيري از مرگ جوانان  ناشي از 

حوادث ترافيكي
9۶1۴ ۱۶

۱ 9۵۶ 9 9۲ ۱ حضوري شغلي 9
آزمون جامع  -نوجوانان جوانان مدارس 

ستادي
9۶1۷ ۱9

۵۴۴۱ ۱9۰ ۰9۵ ۵۶۴ ۴ حضوري شغلي 9 آزمون  -نوجوانان جوانان مدارس 

محيطي
9۶1۱ ۱۵

۴9۰ 99۷۰ ۲۵ 9۷۵ ۱
غير 

حضوري
شغلي ۱

آشنايي با نحوه ثبت استاندارد گواهي 

فوت و استخراج شاخص هاي سيماي 

مرگ

9۶11 ۱9

۴۴۱ ۴۰۴ ۲۰ ۲۱ ۱ حضوري شغلي ۰
آشنايي با نحوه پايش و ارزيابي علل 

نارضايتي واحدهاي تحت پوشش
99۶۶ ۱۴

۷9۰ ۱۵۴ 1۵ 9۶9 ۱ حضوري شغلي 1
آشنايي با روش ها و ابزارهاي كنترل 

اطالعات ثبت شده در سيب
99۶9 ۱۲

۲۲۶ 99۴ 1۵ 91 ۰ حضوري شغلي ۱
آموزش بخش مالي سامانه سيب و 

سازمانهاي بيمه گر ارتباط با
99۶9 ۱۰

۴۵۰ ۲۴ ۷9 1 ۰ حضوري شغلي ۰
آموزش نحوه برنامه ريزي در واحد مالي 

و درآمد و پذيرش   
99۶۴ ۱۷

۵9۴ ۷۵ 91 9۵ ۰ حضوري شغلي ۴
نحوه گزارش گيري درآمدها از سامانه 

هاي مرتبط با بانك مركزي
99۶۲ ۱۱

۵۵۱ ۵۴ 9۱ ۴ ۰ حضوري شغلي 9 امور  -جامع ستادي برگزاري آزمون 

مالي
99۶۰ ۱1

9۶۵۶ 9۵۰ 9۷۶ ۵9 ۰ حضوري شغلي 9 امور مالي -برگزاري آزمون محيطي  99۶۷ 1۶

۲۰۶ ۴1۰ ۷۶ ۰۵ ۱ حضوري شغلي ۱ برنامه ريزي عملياتي 99۶۱ 19

۴۱۶ ۲۴۴ ۰۶ ۰۱ ۱ حضوري شغلي ۷ حمايت طلبي در برنامه هاي سالمت 99۶1 1۵
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۴۱1۰ 9۰9۵ ۰9۵ ۵۶۴ ۱ حضوري شغلي 9
اصول طراحي وتدوين  -آزمون محيطي 

پيامهاي بهداشتي
999۶ 19

911۶ 9۵۱۱ ۰۰۲ ۲۴۱ ۰ غير 

حضوري
شغلي 9 دستورالعمل اجرايي خودمراقبتي 999۵ 1۴

91۵۶ ۵۶۶ 91۵ ۵۶ 9۶
غير 

حضوري
شغلي ۵

آزمون فصل دوم بهورزان شاغل 

)بيماريهاي واگير(
999۵۶ 1۲

9۵1۰ 9۰۶ ۴9۵ ۵۶ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

قوانين و دستورالعملهاي بهداشت 

ويژه بهورزان()۵محيط
999۵9 1۰

9۵۱ ۰۴ 9۰ ۱ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 امور دارويي -آزمون جامع ستادي 999۵۵ 1۷

۷۱ 9۵ 99 ۵ ۰ غير 

حضوري
شغلي 9 درآمد -برگزاري آزمون جامع ستادي  999۵9 1۱

۴۱ 9۲۰ ۴ 99 9۵
غير 

حضوري
شغلي 9

آموزش و ارتقاي  -جامع ستاديآزمون 

سالمت
9999 11

۶ ۵۲۵ ۶ ۴۵ ۰
غير 

حضوري
شغلي 9

ويژه  ۵نظام مراقبت بيماريهاي واگير 

پزشكان
999۴ 9۶۶

۶ 9۷۴ ۶ ۵1 ۰
غير 

حضوري
شغلي 9

ويژه  9نظام مراقبت بيماريهاي واگير 

پزشكان
999۲ 9۶9

۶ 9۵۶ ۶ 9۲ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

، الكل و مواد دخانيات  -سالمت روان

ويژه كارشناسان)آزمون محيطي (
999۰ 9۶۵

۲۱۴۱ ۲۶۵۴ ۷99 ۰۵۱ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 هر خانه يك پايگاه سالمت 999۷ 9۶9

9۶1۰ 99۵ 9۱۷ 9۴ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

آزمون فصل دوم بهورزان شاغل 

)سالمت مادران(
999۱ 9۶۴

۰9۴۱ ۵۴۱ 9۱۲ 9۷ 9۰
غير 

حضوري
شغلي ۵

دوم بهورزان شاغل  آزمون فصل

)سالمت محيط و كار(
9991 9۶۲

99۱۵۴ 9۴۲1۵ 9۷۵۱ 9۱۵۴ ۱ غير 

حضوري
عمومي 9 حقوق اداري ۵۶۶۶ 9۶۰

۶ ۵۶۱ ۶ ۲۵ 9۲
غير 

حضوري
شغلي 9

آموزش بيماري كورونا ويروس ويژه 

پزشكان
1۷۶9۶۷۶۵ 9۶۷

۵۶1۰ ۷۵۶ ۲۵۴ 9۱۶ ۴
غير 

حضوري
شغلي 9

ويژه آموزش بيماري كورونا ويروس 

مراقب ، ماما و بهورز
1۷۶9۶۷۶9 9۶۱

9۵۶ ۰1۰ 9۶ ۲۱ 9۵
غير 

حضوري
شغلي 9

روش هاي آزمايشگاهي در تشخيص 

(11مننژيت )
1۷۶9۶۷۶1 9۶1

۰۲۵ 9۲۰۶ 9۰9 91۶ ۴ حضوري شغلي 9۷
استانداردهاي احياء مقدماتي بزرگساالن 

(11و اطفال )
1۷۶9۶۷9۶ 99۶

۱۵۴ 9۵۶۶ 9۶9 ۴۶۶ ۱ حضوري شغلي ۵۵
استانداردهاي احياء پيشرفته بزرگساالن 

(11و اطفال )
1۷۶9۶۷99 999
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۵۶۵۱ ۴۵9۰ ۲۶۷ 9۶۲۴ ۴
غير 

حضوري
شغلي 9

ارتقا كيفيت و ايمني سازي محيط بستري 

(11بيماران )
1۷۶9۶۷9۵ 99۵

9۶۰۴ 99۷۰ 999 ۴۵۵ ۱ حضوري شغلي ۵۲
روش صحيح استفاده از ابزار و تجهيزات 

(11تخصصي پزشكي )
1۷۶9۶۷99 999

۲۰۶ ۱۵۶ 9۴۶ ۵۶۲ ۴ حضوري شغلي 9۶ (11آشنايي با پدافند غير عامل ) 1۷۶9۶۷9۴ 99۴

۵۰9۵ ۷۱۷۵ 9۵1 1۱۴ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

شناسايي و ارزيابي مخاطرات شغلي 

(11محيط كار )
1۷۶9۶۷9۲ 99۲

۷۶۱ ۵9۱۴ 1۲ 99۵ ۱ حضوري شغلي 9۶
اصول ارتباط صحيح در محيط درمان 

(11)
1۷۶9۶۷9۷ 99۰

۲۰۱ 9۴۷۰ 9۴۵ 9۰1 ۴ حضوري شغلي 9۵ 11بيماري هاي نوظهور در سال 1۷۶9۶۷91 99۷

۰۶۶ 9۵۷۵ 9۴۶ 9۶۴ ۴ حضوري شغلي 99 (11مشتري مداري و بيماري محوري ) 1۷۶9۶۷۵۶ 99۱

9۶۱۶ ۵۶1۰ 99۲ ۵۰۵ ۱ حضوري شغلي 9۶
بهداشت حرفه اي جهت پرسنل 

(11بيمارستان )
1۷۶9۶۷۵9 991

۲۶۱ 19۵ 9۵۷ ۵۵۱ ۴ حضوري شغلي 9۶ (11مقابله با آتش سوزي و اطفا حريق ) 1۷۶9۶۷۵9 9۵۶

۲۵۱ 91۵۱ ۰۰ ۵۴9 ۱ حضوري شغلي ۱
شيوه هاي نوين ثبت گزارشات پرسنل 

(    11درماني )
1۷۶9۶۷۵۴ 9۵9

99۵ ۰۱۶ 99 9۷۶ ۴ حضوري شغلي 1 (11مقدماتي )  تفسير  1۷۶9۶۷۵۲ 9۵۵

۰۰۴ ۵۷۵۰ ۰۷ ۵۷۲ 9۶ حضوري شغلي 99 (11پيشرفته  )  تفسير  1۷۶9۶۷۵۰ 9۵9

9۵۶ ۱9۵ ۴۶ 9۶۴ ۱ حضوري شغلي ۵
آموزش مواجهه با عوامل زيان آور محيط 

(11كار )
1۷۶9۶۷۵۷ 9۵۴

۰۷۵ ۰۵۴ ۱۴ ۷۱ ۱ حضوري شغلي ۱
شايعترين اورژانس هاي مامايي  و ارزيابي 

(  11سالمت جنين )
1۷۶9۶۷۵۱ 9۵۲

۵9۴ ۲۴۰ 91 19 ۰ حضوري شغلي ۲ (  11حفاظت در برابر اشعه يونيزان  ) 1۷۶9۶۷۵1 9۵۰

۰۱۶ 99۴۴ ۱۲ 9۴9 ۱ حضوري شغلي 1 (11تغذيه با شير مادر ) 1۷۶9۶۷9۶ 9۵۷

۵۱۶ 9۶۷۵ 9۲ 99۴ ۱ حضوري شغلي ۲ (11اورژانس مسموميت ها ) 1۷۶9۶۷99 9۵۱

9۷۰ 9۲9۰ ۴۷ 91۵ ۱ حضوري شغلي ۰ آزمايشگاهي و تفسير آن تست هاي 

(11)
1۷۶9۶۷9۵ 9۵1

۲9۷ 919۴ ۰۱ ۵۴۴ ۱ حضوري شغلي 99
دارودهي بيماران با رعايت اصول ايمني 

(11)
1۷۶9۶۷99 99۶

۵۶۱ 9۱۴ ۵۰ ۵9 ۱ حضوري شغلي 9
ترخيص(  -خدمات-)ثبتسيستم 

(11)
1۷۶9۶۷9۲ 999

۴۲۰ ۵۴۱۶ ۲۷ 99۶ ۱ حضوري شغلي 1
شرياني و اختالالت تفسير گازهاي خون 

(11اسيد و باز )
1۷۶9۶۷9۰ 99۵
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۲۲۲ 9۶9۲ 9۷ ۵۶9 9۲ حضوري شغلي 99
مراقبت هاي پرستاري ويژه در 

(11بخش
1۷۶9۶۷9۷ 999

۷۵ 9۰۶ 1 ۴۲ ۱ حضوري شغلي ۵
روش هاي جديد مايع درماني در 

(11سوختگي ها و انواع سرم ها )
1۷۶9۶۷9۱ 99۴

9۶۴ ۷۰۶ 99 1۲ ۱ حضوري شغلي 9
مديريت راه هوايي و اصول تهويه 

(11مكانيكي )
1۷۶9۶۷91 99۲

۱۶ 99۵ 9۶ 91 ۱ حضوري شغلي ۵
اورژانس هاي جراحي )اطفال و بزرگسال 

(11(و مراقبت هاي آن  )
1۷۶9۶۷۴۶ 99۰

۵۱۱ 1۷۰ 9۰ 9۵۵ ۱ حضوري شغلي ۱
نحوه مراقبت در اختالالت عضالني 

(11اسكلتي  )
1۷۶9۶۷۴9 99۷

9۵۱ ۴9۰ 9۰ ۲۵ ۱ حضوري شغلي 9 (11پرستاري در اتاق عمل  ) 1۷۶9۶۷۴۵ 99۱

۴۱ ۵۶۱ ۰ ۵۰ ۱ حضوري شغلي ۵
آشنايي و نحوه صحيح داروهاي حاجب  

(11)
1۷۶9۶۷۴9 991

۰۲ ۵9۶ 99 ۴۵ ۲ حضوري شغلي 9
فنون تخصصي پرتونگاري و تفسير فيلم 

(11راديولوژي )
1۷۶9۶۷۴۴ 9۴۶

9۰۱ 9۶۲۰ ۵9 99۵ ۱ حضوري شغلي ۰ (11تفسير گرافي ها ) 1۷۶9۶۷۴۲ 9۴9

۵۶۶ ۴۲۰ ۵۲ ۲۷ ۱ حضوري شغلي 9 ضدعفوني و استرليزاسيون -شستشو

(11)
1۷۶9۶۷۴۰ 9۴۵

۲۰ 9۲۵ ۷ ۴۴ ۱ حضوري شغلي 9 (11تفسير الم خون محيطي  ) 1۷۶9۶۷۴۷ 9۴9

9۵۱ 9۰۱ 9۰ ۴۰ ۱ حضوري شغلي ۵ (11پروسيجرهاي پرستاري ) 1۷۶9۶۷۴۱ 9۴۴

1۰ ۲۰۱ 9۵ ۷9 ۱ حضوري شغلي 9 (11تحويل و تحول پرستاري) 1۷۶9۶۷۴1 9۴۲

۷۵ ۴9۰ 1 ۲۵ ۱ حضوري شغلي ۵
تروما ها و دردهاي شكمي و تشخيص 

(11افتراقي )
1۷۶9۶۷۲۶ 9۴۰

۵۵۴ ۲۴۴ ۵۱ ۰۱ ۱ حضوري شغلي ۴ (11مراقبت هاي پرستاري در نوزادان ) 1۷۶9۶۷۲9 9۴۷

۰۴۱ 9۰۴۱ ۱9 ۴۲۰ ۱ حضوري شغلي ۷ (11اكسيژن تراپي و تجهيزات ان ) 1۷۶9۶۷۲۵ 9۴۱

۴۲۰ 9۰۷۵ ۲۷ ۵۶1 ۱ حضوري شغلي 9 (  11نحوه ي مديريت پسماند پزشكي ) 1۷۶9۶۷۲9 9۴1

۷۱ ۵۵۵ 99 9۷ ۰ حضوري شغلي ۵
آناتومي سطحي و مقطعي تصوبرداري 

(11)
1۷۶9۶۷۲۴ 9۲۶

9۰ ۵۰۴ ۵ 99 ۱ حضوري شغلي 9 (11هاي كشت ميكروبي )تفسيرمحيط  1۷۶9۶۷۲۲ 9۲9

۴۱ 9۵۱ ۰ ۴9 ۱ حضوري شغلي 9 آناليز مايعات بدن و شمارش سلولي 

(11)
1۷۶9۶۷۲۰ 9۲۵

۵9۵ 1۱۴ ۵1 9۵9 ۱ حضوري شغلي ۵ (11قوانين حرفه اي در محيط كار ) 1۷۶9۶۷۲۱ 9۲9

۵9۰ ۴۶۶ ۵۷ ۲۶ ۱ حضوري شغلي ۵ (11مديريت استرس ) 1۷۶9۶۷۲1 9۲۴
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۰۶ 9۵۶ 9۶ ۵۶ ۰ حضوري شغلي 9
مراقبت هاي پرستاري در گزش ها و گاز 

(11گرفتگي )
1۷۶9۶۷۰۶ 9۲۲

۴۱ 9۶۴ ۰ 99 ۱ حضوري شغلي 9 (11مهارتهاي كنترل درد ) 1۷۶9۶۷۰9 9۲۰

9۲۵ 9۵ 91 ۴ ۱ حضوري شغلي ۵
اصطالحات پزشكي در مدارك پزشكي 

(11)
1۷۶9۶۷۰۵ 9۲۷

9۴۶ 9۶ 9۴ 9 9۶ حضوري شغلي 9
آيين نامه ها ودستورالعمل هاي اسكن 

(11پرونده جاري  و راكد )
1۷۶9۶۷۰9 9۲۱

۰۴ ۵۴ ۱ 9 ۱ حضوري شغلي 9
آموزش چگونگي استحقاق سنجي 

(11،راهكارها )
1۷۶9۶۷۰۲ 9۲1

9۶ 99۶ 9 99 9۶ حضوري شغلي 9 (11و گراف آن )  تفسير  1۷۶9۶۷۰۰ 9۰۶

9۶ 9۵۶ 9 9۵ 9۶ حضوري شغلي 9 (11تست هاي بيوشيمي )تفسير  1۷۶9۶۷۰۷ 9۰9

۰۶ 99۶ ۰ 99 9۶ حضوري شغلي 9
فيزيك دستگاه هاي راديولوژي و سي تي 

(11اسكن )
1۷۶9۶۷۰۱ 9۰۵

۵۲ ۰۲ ۲ 99 ۲ حضوري شغلي 9
استاندارد هاي فيزيك بهداشت در 

(11بخش راديولوژي )
1۷۶9۶۷۰1 9۰9

۲۶ ۲۶ ۲ ۲ 9۶ حضوري شغلي 9
تسكيني  و معنوي  نوزاد مراقبت  رواني ، 

(11)
1۷۶9۶۷۷۵ 9۰۴

9۶ ۱۶ 9 ۱ 9۶ حضوري شغلي 9 (11پرستار  و شيمي درماني ) 1۷۶9۶۷۷۴ 9۰۲

۵۴۱ ۷۶۴ 99 ۱۱ ۱ غير 

حضوري
عمومي 9 (11پيشگيري و ارتقا سالمت كاركنان ) 1۷۶9۶۷۷۰ 9۰۰

۰۶ 9۶۶ ۰ 9۶ 9۶ حضوري شغلي 9
مداخله و كنترل بحران اختالالت رواني 

(11بيمار )
1۷۶9۶۷۷۱ 9۰۷

۰۰ ۵9۶ 99 9۲ ۰ حضوري شغلي ۵
آشنايي با مباني فيزيك هسته اي در 

(  11پزشكي هسته اي )
1۷۶9۶۷۱9 9۰۱

۰۰ 91۵ 99 9۵ ۰ حضوري عمومي ۵
فوريتهاي پزشكي در مراكز تصوير 

(11برداري )
1۷۶9۶۷۱۵ 9۰1

۷۱ ۵۶۴ 99 9۴ ۰ حضوري شغلي ۵ (11راديولوژي )بيماري شناسي در  1۷۶9۶۷۱9 9۷۶

۷۵ 91۵ 9۵ 9۵ ۰ حضوري شغلي ۵ (11اصول فيزيكي  1۷۶9۶۷۱۴ 9۷9

9۷۰ ۲9۰ ۵۵ ۰۷ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 (   11تحوالت پرتونگاري ) 1۷۶9۶۷۱۲ 9۷۵

9۵ 9۱۴ ۴ ۵9 ۱ حضوري شغلي 9 (11فلوسيتومتري ) 1۷۶9۶۷۱۰ 9۷9

9۵ 9۱۴ ۴ ۵9 ۱ حضوري شغلي 9 (11الكتروفورز ) 1۷۶9۶۷۱۱ 9۷۴

9۰ ۱۱ ۴ ۵۵ ۴ حضوري شغلي 9  (11 ) 1۷۶9۶۷۱1 9۷۲

9۵ ۵۶۶ ۴ ۵۲ ۱ حضوري شغلي 9 (11ايمني بيمار  ) 1۷۶9۶۷1۶ 9۷۰
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9۰۱ ۲۷۰ ۵9 ۷۵ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

تكنيك و فيريك سي تي اسكن)استاني( 

(11)
1۷۶9۶۷19 9۷۷

۷۵ 9۴۴ 1 ۴9 ۱ حضوري شغلي 9
آشنايي با فرايند و تشخيص پرستاري 

(11)
1۷۶9۶۷1۴ 9۷۱

9۰ ۴۱ ۵ ۰ 9۶ حضوري شغلي 9
مراقبت هاي پرستاري در اورژانس هاي 

(11داخلي )
1۷۶9۶۷1۲ 9۷1

9۶۱ ۱۱ ۵۷ ۵۵ ۴ حضوري شغلي 9 (  11امور بيمه گري ) 1۷۶9۶۷1۰ 9۱۶

۶ 9۶۶ ۶ 9۶ 9۶ حضوري شغلي 9 (11اصول كار در بخش االيزا ) 1۷۶9۶۷1۷ 9۱9

9۰ 9۱۱ ۴ ۴۷ ۴ حضوري شغلي 9 (11دستورالعمل هاي پذيرش بيمار ) 1۷۶9۶۷1۱ 9۱۵

۶ ۵۲۱ ۶ ۴9 ۰ حضوري شغلي ۵ (11انواع اقدامات جراحي قلب و عروق ) 1۷۶9۶۷11 9۱9

۴۶ 9۰۶ ۲ ۴۲ ۱ حضوري شغلي 9
تعبيه بالن پمپ داخل آئورتي و مراقبت 

( 11هاي پرستاري )
1۷۶9۶۱۶۶ 9۱۴

۷۶ ۴۲۶ 9۴ 1۶ ۲ حضوري شغلي ۵
مراقبت هاي پرستاري در آنژيوگرافي و  

( 11آنژيوپالستي )
1۷۶9۶۱۶۵ 9۱۲

۴۶ 99۰ ۲ ۴۵ 9۶ حضوري شغلي 9
مراقبت هاي پرستاري بيماران بعد از  

(11)
1۷۶9۶۱۶9 9۱۰

۴۶ ۲9۵ ۲ ۰۴ ۱ حضوري شغلي 9 (11تعبيه پيس ميكر و مراقبت هاي آن ) 1۷۶9۶۱۶۴ 9۱۷

۴۴ ۵۷۰ 99 ۰1 ۴ حضوري شغلي 9 (11بيماري هاي واگير ) 1۷۶9۶۱۶۲ 9۱۱

۷۲ ۴۴۶ 9۲ ۱۱ ۲ حضوري شغلي 9
فيزيولوژي و آناتومي قلب و تست هاي 

(11تشخيصي بيماري هاي قلب و عروق )
1۷۶9۶۱۶۰ 9۱1

۶ 91۶ ۶ 9۱ ۲ حضوري شغلي 9   (11) 1۷۶9۶۱۶۷ 91۶

۶ ۱۶ ۶ 9۶ ۱ حضوري شغلي 9 ( 11نحوه جذب خيرين ) 1۷۶9۶۱۶۱ 919

۶ ۱۶ ۶ 9۶ ۱ حضوري شغلي 9
آموزش پروتكل هاي پايه خدمات 

(11مددكاري )
1۷۶9۶۱۶1 91۵

۶ 9۶۴ ۶ 99 ۱ حضوري شغلي ۵
حمايت رواني اجتماعي در شرايط بحراني 

(11ناشي از بروز حوادث طبيعي )
1۷۶9۶۱9۶ 919

۶ ۱۶ ۶ 9۶ ۱ حضوري شغلي 9 (11مددكاري فردي ) 1۷۶9۶۱99 91۴

۶ ۱۶ ۶ 9۶ ۱ حضوري شغلي 9
ارزشهاي اساسي در مددكاري اجتماعي 

(11)
1۷۶9۶۱9۵ 91۲

9۰ 9۶۴ ۵ 99 ۱ حضوري شغلي 9
راهكارمقابله بامشكالت رواني ناشي 

و مزمن( ,11ازبيماري صعب العالج )
1۷۶9۶۱99 91۰

99۵ 9۰۶ 9۴ ۵۶ ۱ حضوري شغلي ۵ ( 11انديشي)مثبت  1۷۶9۶۱9۴ 91۷
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9۰ 9۱۱ ۴ ۴۷ ۴ حضوري شغلي ۵
دستورالعمل هاي اطالعات سالمت و 

(11بايگاني مدارك پزشكي )
1۷۶9۶۱9۲ 91۱

۲۵ ۵۱۱ 99 ۷۵ ۴ حضوري شغلي 9 (11احكام پزشكي  ) 1۷۶9۶۱9۰ 911

۱۱ ۰۱۶ 99 ۱۲ ۱ حضوري شغلي ۵
مراقبت هاي پرستاري از بيماران قلبي 

(11مزمن(  )-عروقي)حاد
1۷۶9۶۱9۷ ۵۶۶

۱ ۰۴ 9 ۱ ۱ حضوري شغلي 9 (11آموزش سرولوژي و بانك خون ) 1۷۶9۶۱9۱ ۵۶9

9۵ 9۶۴ 9 ۵۰ ۴ حضوري شغلي 9
انواع پوزيشن ها در بيماريهاي مختلف 

(11)
1۷۶9۶۱۵9 ۵۶۵

۱ ۷۵ ۵ 9۱ ۴ حضوري شغلي 9
مراقبت از بيماران اقدام به خودكشي 

(11)
1۷۶9۶۱۵۵ ۵۶9

۴۶ ۵1۰ ۲ 9۷ ۱ حضوري شغلي 9
اختالالت شايع سيستم ادراري و 

(11مراقبتهاي آن )
1۷۶9۶۱۵۴ ۵۶۴

۱ ۲۰ 9 ۷ ۱ حضوري شغلي 9
آشنايي با پركاربردترين مواد كنتراست 

(11زا در تصوير برداري )
1۷۶9۶۱۵۲ ۵۶۲

۶ ۱۶ ۶ 9۶ ۱ حضوري شغلي 9 (11ها )تفسير انواع انگلها و تك ياخته  1۷۶9۶۱۵۰ ۵۶۰

۰۴ ۵۴۱ ۱ 99 ۱ حضوري شغلي 9 (11بيماري هاي شايع نورولوژي ) 1۷۶9۶۱۵۷ ۵۶۷

۷۵ ۵۱۱ 1 9۰ ۱ حضوري شغلي 9
مراقبت هاي قبل و بعد عملهاي جراحي 

(11)
1۷۶9۶۱۵۱ ۵۶۱

9۷۰ 9۱۴۶ 99 99۲ 9۰ حضوري شغلي 9
كارگاه آموزش نحوه شناسايي مراقبت و 

( 11مغزي )ارجاع موارد مرگ 
1۷۶9۶۱۵1 ۵۶1

۴۴۰۴ 1۴۲۰ ۲۲۱ 99۱۵ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

آشنايي با مفاهيم بنيادين مرگ مغزي، از 

(11شناسايي تا اهدا )"پروسه 
1۷۶9۶۱9۶ ۵9۶

9۶1۵ 9۴1۵ ۵۷9 ۱۷9 ۴ غير 

حضوري
شغلي 9 (11مديريت خطر واكنشي و پيشگيرانه ) 1۷۶9۶۱99 ۵99

9۵۱۶ 99۴۶ ۰۴ ۲۷ ۵۶ حضوري شغلي 9
ساعته شير مادرويژه  ۵۶كارگاه آموزشي 

(11ماما وپرستار )
1۷۶9۶۱9۷ ۵9۵

9۶ 9۰ ۲ ۰ ۰ حضوري شغلي 9
آموزش سامانه مادر ونوزاد ) ايمان ( 

(11ويژه ماما وپرستار )
1۷۶9۶۱91 ۵99

99۵ 9۴۴ 9۴ 9۱ ۱ حضوري شغلي 9 (11كارگاه كمك تنفسي نوزاد  1۷۶9۶۱۴9 ۵9۴

1۰۶ ۲۶۴ 9۵۶ ۰9 ۱ حضوري شغلي 9
مراقبت تغذيه اي نوزادان نارس و پر 

(11خطر )
1۷۶9۶۱۴۵ ۵9۲

۰۶۶ ۷۴۴ ۷۲ 19 ۱ حضوري شغلي ۲ (11مراقبت آغوشي نوزادان ) 1۷۶9۶۱۴9 ۵9۰

۵۴۶ ۵۴۶ 9۶ 9۶ ۵۴ حضوري شغلي 9 (11( )9مديريت مادر و نوزاد) 1۷۶9۶۱۴۷ ۵9۷

۷9۵ 9۱۵۴ ۱1 ۵۵۱ ۱ حضوري شغلي ۱ ( 11كارگاه احيا نوزادان ) 1۷۶9۶۱۴1 ۵9۱
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۴9۰ 999۵ ۲۵ 9۰۴ ۱ حضوري شغلي 1 (11در شرايط عادي و بحراني ) ترياژ 1۷۶9۶۱۲۶ ۵91

9۵ 1۰ 9 ۱ 9۵
غير 

حضوري
شغلي 9

تغذيه در بيماريهاي متابوليكي كودكان 

(11)
1۷۶9۶۱۲۰ ۵۵۶

91۰ 9۵9۵ 11 9۶9 ۴
غير 

حضوري
شغلي 9

ماهه  )  ۲1-9مراقبت مرگ كودكان 

(11داخل بيمارستاني( )
1۷۶9۶۱۲۷ ۵۵9

9۰ ۵1۰ ۵ 9۷ ۱ حضوري شغلي ۵ (11( )9مباني اعتباربخشي ) 1۷۶9۶۱۰۶ ۵۵۵

۷۵ 9۴۴ 1 ۴9 ۱ حضوري شغلي 9 (11( )9مباني  اعتباربخشي ) 1۷۶9۶۱۰۵ ۵۵9

۵۴ 91۵ 9 ۵۴ ۱ حضوري شغلي ۵ (11دوره سكته حاد قلبي ) 1۷۶9۶۱۷9 ۵۵۴

۵۴ 9۲۵ 9 91 ۱ حضوري شغلي 9 (11دوره سكته حاد مغزي ) 1۷۶9۶۱۷۵ ۵۵۲

91۰۱ ۲۷۷۰ 9۵9 9۰9 9۰
غير 

حضوري
شغلي 9

راهنماي استفاده از كتاب ارزش نسبي و 

(11دستورالعمل بيمه اي )
1۷۶9۶۱۷۴ ۵۵۰

۱ 91۵ 9 ۵۴ 9۶ حضوري شغلي 9 (11كارگاه ونتيالتور و ماشين بيهوشي ) 1۷۶9۶۱۷۱ ۵۵۷

9۰ 9۲۵ ۵ 91 ۱ حضوري شغلي 9 نرم افزار مديريت تجهيزات پزشكي 

(11)
1۷۶9۶۱۱9 ۵۵۱

9۵ ۲۰ ۴ ۷ ۱ حضوري شغلي 9
كدگذاري بيماريها و اقدامات درماني 

(11)
1۷۶9۶۱۱۱ ۵۵1

99۰۱ ۵۴۲۰ 9۴۰ 9۶۷ ۱ حضوري شغلي ۱ (11مباني پيشگيري و كنترل عفونت  ) 1۷۶9۶۱1۵ ۵9۶

9۵۱ 9۲۱۴ ۴9 91۱ ۱ حضوري شغلي ۵ (11آموزش بيمار ) 1۷۶9۶۱19 ۵99

9۲۰۶ ۲99۵ 91۲ ۰91 ۱ حضوري شغلي ۵ (11مديريت بحران ) 1۷۶9۶۱1۴ ۵9۵

۲۰ 91۵ ۷ ۵۴ ۱ حضوري شغلي 9
روش تحقيق پيشرقته و پروپوزال نويسي 

(11 )
1۷۶9۶۱1۷ ۵99

۲۴۴ ۵۴۲۰ ۰۱ 9۶۷ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 (11)تازه هاي سوختگي  1۷۶9۶۱1۱ ۵9۴

91۵ ۲۴۴ ۵۴ ۰۱ ۱ حضوري شغلي ۲
استاندارد سازي پانسمان و روش هاي 

(11نوين پانسمان )
1۷۶9۶۱11 ۵9۲

9۵۶ 9۰۱ 9۲ ۴۰ ۱ حضوري شغلي 9 (11مراقبت از زخم ) 1۷۶9۶1۶۶ ۵9۰

9۱۴ ۵۵۴ ۵9 ۵۱ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 طراحي فرهنگ هاي يادگيري حرفه اي  1۷۶9۶1۶۰ ۵9۷

۵۲۱۴ ۷۱۰۴ 9۵9 1۱9 ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

پيشگيري  و كنترل  بيماريهاي حاد  تنفسي 

(91) كوويد 
1۷۶9۶1۶۷ ۵9۱

91۶۰ ۷۶1۱ ۲۲۱ 9۶9۴ ۷
غير 

حضوري
شغلي 9

پيشگيري و كنترل بيماريهاي حاد تنفسي ) 

(۵()91كوويد 
1۷۶9۶1۶1 ۵91

9۰۱ 9۴۴ ۴۰ ۴9 ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 تربيت بدنيحركات اصالحي در  1۷۶9۶19۶ ۵۴۶

۴۱۱ 9۲۵ ۰9 ۴۴ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 سالمت روان در كار  1۷۶9۶199 ۵۴9



23 
 

۴۲۰ ۵۱۱ ۲۷ 9۰ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

شيوه ها و روشهاي اقناع كننده در 

مطالبه و پرسشگري
1۷۶9۶19۵ ۵۴۵

9۶۴ 9۶۴ 9۱ 9۱ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

فرهنگ معنويت ، اديان و عرفان هاي 

نوظهور
1۷۶9۶199 ۵۴9

9۶۴ 99۰ 99 ۴۵ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 نفوذو مقابله باآن در شبكه  1۷۶9۶1۵9 ۵۴۴

۴۶۴ 9۴۵۱ 9۶9 9۲۷ ۴ حضوري شغلي 9۴
تزريق خون و فراورده هاي خوني به 

(11شيوه ي ايمن )
1۷۶9۶1۵۵ ۵۴۲

9۱۱ ۵۴ ۴۷ ۰ ۴
غير 

حضوري
شغلي 9

 اخالق حرفه اي و اخالق باليني)ويژه 

پرسنل مامايي(
1۷۶9۶1۵۷ ۵۴۰

9۰۴ ۲۰۱ ۴9 9۴۵ ۴ حضوري شغلي ۴
ويژه ) ۵اخالق حرفه اي و اخالق باليني

گروه بهداشتي درماني جز مامايي(
1۷۶9۶1۵۱ ۵۴۷

۷۵ ۵9۰ 9۵ 9۰ ۰ غير 

حضوري
شغلي 9 آشنايي با قوانين اموربين الملل 1۷۶9۶1۵1 ۵۴۱

۵۲۱۴ ۱9۵۱ 9۵9 9۶۴9 ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 (11شناسايي بيماران پروانه اي ) 1۷۶9۶19۶ ۵۴1

9۵۶ ۱۱۱ 9۶ ۷۴ 9۵ غير 

حضوري
شغلي 9 (11)۲كنترل كيفي  1۷۶9۶19۴ ۵۲۶

۱ ۰۴ 9 ۱ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 (11)91تغذيه در كوويد  1۷۶9۶19۲ ۵۲9

۰۰ 9۲۶ 99 ۵۲ ۰ غير 

حضوري
شغلي 9 آشنايي با ملزومات مصرفي عمومي 1۷۶9۶19۰ ۵۲۵

19 1۱ 99 9۴ ۷ غير 

حضوري
عمومي 9 كارگاه تدبر در قرآن 1۷۶9۶19۱ ۵۲9

9۵۱ ۱۱ 9۰ 99 ۱ غير 

حضوري
عمومي 9 9911سبك زندگي اسالمي  1۷۶9۶191 ۵۲۴

۰9۶ 9۶۲۶ ۰9 9۶۲ 9۶ غير 

حضوري
عمومي 9 9911جشنواره قرآن و عترت  1۷۶9۶1۴۶ ۵۲۲

۶ 9۶۵ ۶ 9۷ ۰ حضوري شغلي 9
افزايش احتمالي آمادگي هاي برخورد با 

91كوويد
1۷۶9۶1۴9 ۵۲۰

9۱۶ 1۶ 9۶ ۲ 9۱ حضوري شغلي 9 ( در ماماييتحليل ريشه اي وقايع ) 1۷۶9۶1۴۵ ۵۲۷

۰۶ ۲۰ 9۲ 9۴ ۴ حضوري شغلي 9 روابط عمومي در بحران 1۷۶9۶1۴9 ۵۲۱

۵۱۲۰ ۱۵۴ 9۲۷ 9۶9 ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 هزينه يابي در سيستم هاي مالي 119۵۲ ۵۲1

۷۶۶ ۰9۶ ۷۶ ۰9 9۶
غير 

حضوري
شغلي 9

آشنايي با قوانين و مقررات آموزش 

كاركنان 
119۵۰ ۵۰۶

۵۲۵۶ 9۵۵۶ ۵۲۵ 9۵۵ 9۶
غير 

حضوري
شغلي 9

كنترل عفونت در اورژانس پيش 

بيمارستاني
1199۶ ۵۰9

۵۵۲۶ 9۰۵۶ ۵۵۲ 9۰۵ 9۶ غير 

حضوري
شغلي ۲ ۵۴۷مديريت بيماران سكته قلبي  1199۱ ۵۰۵

9۲۱۴ ۲۷۰ ۵۰۴ 1۰ ۰
غير 

حضوري
شغلي 9

آشنايي با اصول و كاربرد داروها در 

99۲اورژانس 
119۴۰ ۵۰9

9۲۲۴ ۲۲۵ ۵۲1 1۵ ۰ غير 

حضوري
شغلي 9 ثبت فرم اورژانس پيش بيمارستاني  119۴۷ ۵۰۴
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9۵۶ ۷۱۴ ۴۶ 1۱ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 پويايي سازماني و فردي 119۲9 ۵۰۲

۴۶9۰ 9۴۲۷۰ ۲۶۵ 9۱۵۵ ۱  غير

حضوري
بهبود مديريت 9 مديريت خصوصي سازي 119۲۷ ۵۰۰

۷۵ 9۱۶ 9۵ 9۶ ۰ غير 

حضوري
شغلي 9 (11آشنايي با پدافند غير عامل ) 119۲۱ ۵۰۷

9۵۷1۵ 9۴۵۰۴ 9۲11 9۷۱9 ۱ غير 

حضوري
عمومي 9 مديريت خطرپذيري در بهداشت و 

درمان
119۲1 ۵۰۱

9۲۶۰ ۲۲۵ ۵۲9 1۵ ۰
غير 

حضوري
شغلي 9

هاي مغز و اعصاب و كاهش اورژانس 

سطح هوشياري
119۰۶ ۵۰1

1۰ 9۵۱ 9۵ ۴9 ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 آشنايي با معماري سازماني  119۰9 ۵۷۶

999۴۵ 9۵99۴ 9۱۲۷ ۵۶91 ۰
غير 

حضوري
عمومي 9

مفاهيم پايه اي امر به معروف درخصوص 

حجاب و عفاف
119۰۵ ۵۷9

۰9۰ ۲۰۶ ۷۷ ۷۶ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

منع مداخله كاركنان دولت در قانون 

معامالت
119۰9 ۵۷۵

۷۵ ۵۴۱ 1 99 ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 بهبود كيفيت 119۰۴ ۵۷9

۴۰۷۴ 9۱۲۱۵ ۷۷1 9۶1۷ ۰ غير 

حضوري
بهبود مديريت 9 انگيزش در كار  119۰۲ ۵۷۴

9۵ ۲9۵ ۴ ۰۴ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 شناسايي انگل ها در مواد غذايي 119۰۰ ۵۷۲

۱ ۰۶ ۵ 9۲ ۴ حضوري شغلي 9
مقررات ملي  1آشنائي با تغييرات مبحث 

ساختمان
119۰۷ ۵۷۰

۱ ۰۶ ۵ 9۲ ۴ حضوري شغلي 9
اصول و مباني كنترل پروژه و آشنائي با 

119۰۱ ۵۷۷

۱ ۲۰ ۵ 9۴ ۴ حضوري شغلي 9
ارزيابي خسارت لرزه اي و مقاوم سازي 

ساختمان هاي فوالدي و بتني
119۰1 ۵۷۱

1۰ ۵۲۵ 9۰ ۴۵ ۰ غير 

حضوري
شغلي 9 اخالق در پژوهش هاي زيست پزشكي 119۷9 ۵۷1

9۴۴ ۰۱۶ ۴9 ۱۲ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي 119۷۵ ۵۱۶

۵۱۲9

۰
۵۱۰۴۶ 9۲۰۷ 9۲۱۶ ۱

غير 

حضوري
عمومي 9

مسئوليت پذيري و پاسخگويي در 

مديريت
119۷9 ۵۱9

99۲۶ 9۲۷1۵ ۲۵۲ ۵۰9۵ ۰
غير 

حضوري
بهبود مديريت 9

آشنايي با قوانين و مقررات عمومي و 

اختصاصي دانشگاه
119۷۲ ۵۱۵

999۰۴ 9۵۰9۶ 9۱1۴ ۵9۶۲ ۰
غير 

حضوري
عمومي 9

بيانيه گام دوم انقالب با محوريت جهش 

توليد و اقتصاد مقاومتي
119۷۰ ۵۱9

9۱۱۶ ۷9۰ ۵9۲ 1۵ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 (11ارزيابي بيمار) 119۷1 ۵۱۴

۵۱1۶ ۱۴۶ ۵۱1 ۱۴ 9۶ غير 

حضوري
شغلي 9 حسابداري مالياتي 119۱۶ ۵۱۲

۵۱1۰ 9۶۲۰ 9۰۵ 99۵ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 آموزش سامانه ستاد 119۱9 ۵۱۰

9۵ 9۲۵ ۴ ۴۴ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 آشنايي با دانه كينوا 119۱۵ ۵۱۷
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۷۵ ۵۵۵ 9۵ 9۷ ۰ غير 

حضوري
شغلي 9 اعتبار سنجي مجالت علمي 119۱۷ ۵۱۱

9۶۶۱ ۲۰۱ 9۵۰ ۷9 ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

اقدامات ايمني در انبار در حوادث 

غيرمترقبه
1191۶ ۵۱1

9۴۷۱۴ 9۲99۵ 9۱۴۱ 919۴ ۱ غير 

حضوري
عمومي 9 كمك هاي اوليه روانشناختي 1191۵ ۵1۶

9۵۴ 9۴۱ ۱9 ۱۷ ۴ حضوري عمومي ۴ اتوماسيون اداري 11919 ۵19

۵۷۰ 99۰ ۰1 ۱۴ ۴ حضوري عمومي ۴
)پاورپوينت(  -مهارت ششم 

1191۴ ۵1۵

۵۴۱ ۵9۰ ۰۵ ۲1 ۴ حضوري عمومي 9 (مهارت سوم ) 1191۲ ۵19

۵9۰ ۵9۵ ۲۴ ۲9 ۴ حضوري عمومي 9 (مهارت چهارم ) 1191۰ ۵1۴

91۰۶ ۷۲۵ ۵۴۲ 1۴ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 11اورژانس هاي تنفسي  1191۷ ۵1۲

۱۴ 9۱۴ ۵9 ۴۰ ۴ غير 

حضوري
عمومي 9 ساله ۵۲۶انسان  1191۱ ۵1۰

91۶ 91۲ 9۱ ۷1 ۲ غير 

حضوري
عمومي 9 وبينارآموزشي پيشگيري از آلزايمر 11911 ۵1۷

9۷۲ ۰۲۲ ۷۲ 999 ۲ غير 

حضوري
عمومي 9 وبينار تكنيك هاي ارتباط موثر  11۵۶۶ ۵1۱

۲۰ ۵۴۶ ۷ 9۶ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 بيمارستانينحوه محاسبه شاخص هاي  11۵۶9 ۵11

9۴۵۰۴ 9۲9۰۶ 9۷۱9 9۱1۲ ۱ غير 

حضوري
عمومي 9 مديريت بحران و حوادث اضطراري 11۵۶۵ 9۶۶

99۶ ۵۴۲ ۰۵ ۴1 ۲ غير 

حضوري
شغلي 9 11خالقيت و نوآوري فردي  11۵۶9 9۶9

9۱۰۴ ۷۰۱ ۵99 1۰ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

گام به گام در ارتباطات و اعزام اورژانس 

بيمارستانيپيش 
11۵۶۴ 9۶۵

9۰۶ ۷9۵ ۴۲ ۱1 ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 رهبري تحول در سازمانها 11۵۶۲ 9۶9

9۵ ۲۵ 9 99 ۴ غير 

حضوري
شغلي 9 پرونده الكترونيك سالمت 11۵۶۰ 9۶۴

9۰ 99۰ 1 9۴ ۴ غير 

حضوري
عمومي 9 آموزش وب كنفرانس 11۵۶۷ 9۶۲

۴9۵۱ 9۲۰۴۶ ۲۴9 91۲۲ ۱ غير 

حضوري
مديريتبهبود  9 مديريت دانش 11۵۶۱ 9۶۰

۷۰۶ ۴۵۴ 1۲ ۲9 ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

آشنايي مسئوالن دفاتر با اصول و 

مهارتهاي الزم
11۵۶1 9۶۷

۵۱1۶ ۱۱۶ ۵۱1 ۱۱ 9۶ غير 

حضوري
شغلي 9 استانداردهاي حسابداري بخش عمومي 11۵9۶ 9۶۱

99۰ 99۰ 9۷ 9۷ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 هاي خبر نويسي سبك 11۵99 9۶1

9۱۲۰ ۷۰۱ ۵9۵ 1۰ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 اورژانس هاي زنان و مامايي 11۵9۴ 99۶

۵۶ 99۶ ۵ 99 9۶ غير 

حضوري
شغلي 9 اصول و فنون نظارت بر اجرا 11۵9۲ 999

۵9۴۶ 1۷۶ ۵9۴ 1۷ 9۶ غير 

حضوري
شغلي 9 اورژانس هاي قلبي 11۵9۰ 99۵



26 
 

99۲۲۶ 9۵۰۷۱ 91۵۲ ۵999 ۰
غير 

حضوري
عمومي 9

پيرو دستور مقام  _افزايش جمعيت

معظم رهبري
11۵9۷ 999

9۱ ۷۵ 9 9۵ ۰
غير 

حضوري
شغلي 9

آشنايي با برچسب اصالت تجهيزات و 

ملزومات پزشكي
11۵9۱ 99۴

9۱۴ ۰۱۱ ۴۱ ۱۰ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 راهبردهاي آموزش و توان افزايي 11۵91 99۲

۷۰ 9۵ 91 ۱ ۴ غير 

حضوري
شغلي 9 و غياب سامانه حضور 11۵۵۶ 99۰

9۴۰9۰ 9۲۷۷۰ 9۱۵۷ 91۷۵ ۱
غير 

حضوري
عمومي 9

مصرف منطقي ونحوه استفاده صحيح 

داروها
11۵۵9 99۷

۴۱ ۵۴۱ ۰ 99 ۱ حضوري شغلي 9
نحوه پياده سازي سيستم جامع 

مانتورينگ شبكه 
11۵۵۵ 99۱

9۱ ۵۵۵ 9 9۷ ۰ غير 

حضوري
شغلي 9 بهداشتينمونه برداري از مواد غذايي و  11۵۵9 991

99۶۶۶ 9۴1۶۶ 99۶ 9۴1 9۶۶ غير 

حضوري

توجيهي بدو 

خدمت
9 11توجيهي بدو خدمت  11۵۵۰ 9۵۶

9۶ 9۲۶ 9 9۲ 9۶ غير 

حضوري
شغلي 9 بتن هاي ويژه 11۵۵۷ 9۵9

۲۰ ۵9۵ ۷ ۵1 ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

سازوكارهاي مديريتي پيشگيري از فساد 

اداري
11۵۵۱ 9۵۵

1۶ ۵۴۰ 9۲ ۴9 ۰ غير 

حضوري
شغلي 9 چارچوب ترجمان دانش 11۵۵1 9۵9

991۶ 1۲۶ 991 1۲ 9۶ غير 

حضوري
شغلي 9 كاربرد اكسل در امورمالي 11۵9۶ 9۵۴

9۰۵۴ ۷۰۱ ۵۶9 1۰ ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

اورژانس هاي سوختگي ، برق گرفتگي و 

صاعقه زدگي
11۵99 9۵۲

۴۱ 9۲۰ ۱ ۵۰ ۰ غير 

حضوري
شغلي 9 ملزومات اتاق عملآشنايي با  11۵9۵ 9۵۰

۲۰۰۴ ۵۶9۱۱ ۴۷۵ 9۰11 9۵ غير 

حضوري
شغلي 9 برنامه ريزي استراتژيك 11۵99 9۵۷

۴۵ 9۲۶ ۷ ۵۲ ۰
غير 

حضوري
شغلي 9 و  آموزش كاربرد   11۵9۴ 9۵۱

۵۶۰۶ 1۱۶ ۵۶۰ 1۱ 9۶
غير 

حضوري
شغلي 9

آمادگي بيمارستاني در حوادث و باليا 

()
11۵9۲ 9۵1

99۴۷۱ 9۵9۶۶ 9199 ۵۶۲۶ ۰
غير 

حضوري
شغلي 9

پيشگيري از مسموميت هاي دارويي و 

غير دارويي        
11۵9۰ 99۶

۵9۴۷۵ ۵۴1۷۵ 91۲۰ ۵۶۱9 9۵ غير 

حضوري
شغلي 9 (مديريت كار گروهي ) 11۵9۷ 999

991 ۵۲1 9۷ 9۷ ۷ غير 

حضوري
شغلي 9 امنيت در فضاي سايبري 11۵9۱ 99۵

۵۲۰ ۴۴۶ ۰۴ 99۶ ۴
غير 

حضوري
عمومي 9

يادگيري آموزشگاهي و مجازي سيستم 

هاي آموزشي
11۵۴9 999

۵۶ ۲۵ ۲ 99 ۴ غير 

حضوري
شغلي 9 آموزش پرونده هاي سپاس 11۵۴۵ 99۴
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۵9۵۶ 1۱۶ ۵9۵ 1۱ 9۶
غير 

حضوري
شغلي 9

اخالق و مقرّرات حرفه اي در فوريت 

هاي پزشكي
11۵۴9 99۲

۵۴۶ ۱۱۶ ۵۴ ۱۱ 9۶ حضوري شغلي 9
برنامه ملي پاسخ نظام سالمت در باليا و 

()11فوريتها
11۵۴۴ 99۰

99۲۴۴ 99۶۷۵ 9۰19 9۰9۴ ۱ غير 

حضوري
عمومي 9 اتوماسيون( -بازآموزي)اكسل  11۵۴۲ 99۷

1۶ 99۲ 9۱ ۵9 ۲ غير 

حضوري
شغلي 9 مديريت عملكرد 11۵۴۰ 99۱

۵19۴ 9۲۵۱۱ ۴۱1 ۵۲۴۱ ۰ غير 

حضوري
بهبود مديريت 9 فرآيند و فنون تصميم گيري اجرايي 11۵۴۷ 991

9۶9۶ 9۲۰۷۵ ۲۶۲ ۵۰9۵ ۰ غير 

حضوري
بهبود مديريت 9 مديريت رفتار سازماني 11۵۴۱ 9۴۶

۰۴ ۵۲۰ ۱ 9۵ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 اخالق اداري و  ارزشهاي سازماني 11۵۴1 9۴9

۴۱ 9۲۵ ۰ 91 ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 اتصاالت فلزي  11۵۲۶ 9۴۵

1۲۶ ۷۵۶ 1۲ ۷۵ 9۶ غير 

حضوري
شغلي 9 فرآيند و نكات برگزاري مناقصات 11۵۲9 9۴9

۵۴ ۵۲۱ ۴ ۴9 ۰ غير 

حضوري
شغلي 9 اصول بسته بندي موادغذايي 11۵۲۵ 9۴۴

۵۱ 99۲ ۴ ۴۲ ۷ غير 

حضوري
شغلي 9 محصوالت تغيير ژنتيك يافته)تراريخته( 11۵۲9 9۴۲

۲۰ 9۱1 ۱ ۵۷ ۷
غير 

حضوري
شغلي 9

روش هاي مديريت هزينه در مراكز 

درماني
11۵۲۴ 9۴۰

9۰۱۶ ۷۷۰ ۵9۶ 1۷ 9۶
غير 

حضوري
عمومي 9

آشنايي مقدماتي با پدافند غيرعامل در 

نظام سالمت
11۵۲۲ 9۴۷

1۰ ۵9۰ 9۵ ۵۷ ۱ غير 

حضوري
شغلي تجاري سازي محصوالت زيست فناورانه                            9 11۵۰۶ 9۴۱

9۶۴ ۵9۵ 99 ۵1 ۱ غير 

حضوري
شغلي اصول ايمني در آزمايشگاه                                                  9 11۵۰9 9۴1

9۲ 1۲ ۷ 91 ۲ غير 

حضوري
شغلي 9 آشنايي با فضاي سايبري 11۵۰۵ 9۲۶

۰۴ ۵۴۱ ۱ 99 ۱
غير 

حضوري
شغلي 9

آشنايي  با آئين نامه مالي ومعامالتي 

دانشگاههاي علوم پزشكي
11۵۰9 9۲9

9۱۲۰ 99۶1۰ ۴۱۵ 9۰9۷ ۱ غير 

حضوري
بهبود مديريت 9 مهارتهاي ارتباطي مديران 11۵۰۴ 9۲۵

99۴۴ 9۶۵۱۱ ۴9۱ 9۵۱۰ ۱ غير 

حضوري
بهبود مديريت 9 كاربرد فن آوري اطالعات در مديريت 11۵۰۲ 9۲9

9۱۰۴ 999۶۴ ۴۱9 9۰9۱ ۱ غير 

حضوري
بهبود مديريت 9 بهبود سيستم ها و روش ها 11۵۰۰ 9۲۴

۵۵9۵ ۰9۵ ۵۷1 ۷1 ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 مديريت مالي 11۵۰۷ 9۲۲

۰۰ 9۵۶ 99 ۵۶ ۰
غير 

حضوري
شغلي 9

آشنايي با رتبه بندي دانشگاه ها و 

موسسات مرتبط با آن       
11۵۰۱ 9۲۰

۰ 9۱ 9 9 ۰

حضوري و 

غير 

حضوري

شغلي 9

اداره كل دستورالعمل هاي ابالغي 

تجهيزات جهت مراكز درماني غير 

دانشگاهي

11۵۷۶ 9۲۷
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9۵ ۲۴ ۵ 1 ۰
حضوري و 

غير 

حضوري

شغلي 9
وظايف مسئول فني تجهيزات پزشكي در 

مراكز درماني
11۵۷9 9۲۱

9۶۶ ۵۲۵ ۲۶ ۴۵ ۰
حضوري و 

غير 

حضوري

شغلي 9
آموزش گزارش دهي عوارض ناخواسته 

(دارويي و خطاهاي پزشكي)
11۵۷۵ 9۲1

9۴ ۱۴ ۵ 9۵ ۷ حضوري شغلي 9
)پروانه تأسيس آموزش سامانه 

و بهره برداري(
11۵۷9 9۰۶

9۵۶ 9۵۶ ۴۶ ۴۶ ۱ غير 

حضوري
شغلي 9 تجويز منطقي داروها 11۵۷۴ 9۰9

۰۶ ۲۰ 9۲ 9۴ ۴ حضوري شغلي 9 اصول عكاسي خبري 11۵۷۲ 9۰۵

۲۰ ۰۶ 9۴ 9۲ ۴ حضوري شغلي 9 اصول ويرايش عكس 11۵۷۰ 9۰9

۲۰ ۰۶ 9۴ 9۲ ۴ حضوري شغلي 9 اصول مقدماتي تصوير برداري 11۵۷۷ 9۰۴

۵۷۶ ۰۶ 1 ۵ 9۶ حضوري عمومي 9 11حلقه صالحين  11۵۷۱ 9۰۲

9۱۶ ۴9۶ 9۱ ۴9 9۶ حضوري شغلي ۵
مكانيسم پرداخت پزشك خانواده و بيمه 

11روستايي )سيستم پرداخت آذر خش( 
119 9۰۰

9۵۶ 9۱۶ 9۵ 9۱ 9۶ حضوري شغلي 9 11نسخه نويسي و نظام ارجاع الكترونيك  11۴ 9۰۷

۵۱۱ ۲۰۱ 9۰ ۷9 ۱ حضوري شغلي ۲
دستورالعمل برنامه پزشك خانواده و 

بيمه روستايي)ويژه كارشناسان ستادي( 

11

11۲ 9۰۱

9۶۵۶ ۲۷۶ ۲۲ ۲۲ ۵۶ حضوري شغلي 9
توانمند سازي مربيان در برنامه آموزش 

11تيم سالمت 
11۰ 9۰1

۱۶ ۲9۶ ۱ ۲9 ۵۶ حضوري شغلي ۵
توانمند سازي مربيان در تهيه چك 

11ليست كارآموزي فراگيران 
11۷ 9۷۶

9۷۰ 9۴۴ 99 1 9۰ حضوري شغلي 9 ۴پرداخت مبتني بر كيفيت  11۱ 9۷9

۰۷۶ 9۶۷۰ ۴1 ۷۷ 9۰ حضوري شغلي ۷
شيوه پرداخت در واحدهاي برونسپاري 

11شده و قرارداد خريد خدمت شده 
111 9۷۵

 
۷۴1۷0

1
۰91۰۴9 ۵۵1۰۵ ۴۸1۸0 90۵1 19۴مجموع اجراي دوره ها 9۴9تعداد دوره هاي برگزار شده جمع ستون ها

۴1۵0تعداد افراد آموزش گيرنده 091109910۵۰تا تاريخ09111010سرانه افراد آموزش گيرنده از تاريخ

0۰91۵تعداد کل افراد 09110991۷۲تا تاريخ09111010افراد از تاريخسرانه کل 
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 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی:  .3

 

واحد منابع انسانی و قسمت آموزش با هدف ارتقاء دانش و توسعه مهارت های اجرایی کارکنان، نسبت به 

از سازمان اقدام می کند. نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی داخلی یا خارج 

طبیعتا از صرف هزینه، اختصاص زمان و منابع دیگر، هدف و منظوری داریم که در خصوص دوره های آموزشی، 

 .انتقال محتوای آموزش به محل کار یا همان اثربخشی دوره می باشد

جام پروسه ارزیابی در این حوزه، قدری سردرگمی وجود دارد. چندباره دیده ام که مسئول آموزش در حال ان

اثربخشی یک دوره آموزشی است و در حالی که یک دستورالعمل یا روش مدون در دست دارد، نمی داند که 

گونه بایستی اثربخشی دوره آموزشی را سنجیده و اثربخشی یا عدم اثربخشی آن را تعیین و اعالم دقیقا چه

 کند؟

ند ارزیابی اثربخشی آموزشی شده ایم. اینجا یک پرسش در واقع ما دچار مقداری انحراف از درک صحیح فرآی

شد. سوال اصلی ابتدا به ساکن این است که اصال مهم و اساسی وجود دارد که بایستی پیش از این پرسیده می

برای چه دوره هایی باید ارزیابی اثربخشی انجام شود؟ یا می تواند انجام شود؟ مسئول آموزش نیاز دارد بداند 

دام یک از دوره های آموزشی که برای کارکنان سازمان برگزار کرده است، بایستی فعالیت ارزیابی و که برای ک

 سنجش اثربخشی را انجام دهد؟

  

های آموزشی را به دو دسته تقسیم یک رویکرد ساده به این پرسش، پاسخ می دهد. جواب این است که ما دوره

رسانی می باشد. دهی و اطالعها آگاهیماهیت و هدف آن های آموزشی است کهکنیم. دسته اول، دورهمی

های تکنیکی و فنی کارکنان های کاری و تواناییهای آموزشی است که برای ارتقاء مهارتدسته دوم نیز دوره

 .شوندریزی و اجراء میبرنامه

ی اثربخشی بعضی آن چه مسئوالن آموزش را دچار مسئله و سردرگمی می کند و باعث می شود که در ارزیاب

گذاری کنند این است آن دوره آموزشی، های اثربخشی را ارزشگونه باید آیتمها ندانند که دقیقا چهدوره

است. محتوا، مطالب و موادی که در این دوره ها ارائه می شود با هدف  دهندههای آگاهیاساسا از نوع دوره

 .ها وجود نداردی به سنجش اثربخشی این دورهآشنا کردن افراد با موضوع آموزش می باشد و الزام
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های کاری و افزایش سطح عملکرد محور هستند که برای ارتقاء مهارتهای آموزشی مهارتدر مقابل، دوره

توان مراحل مختلف ارزیابی اثربخشی همچون روش ها میاند. برای این دورهکارکنان طراحی و اجراء شده

ارامترها و عوامل مرتبط انجام داد و نهایتا تعیین نمود که دوره آموزشی، پ چهارسطحی مدل را با سنجیدن

 اثربخش بوده است؟ یا این که چه مقدار اثربخشی داشته است
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 در ذیل به فراخور حجم گزارش ، قسمتی از نتایج ارزیابی اثربخشی بیمارستان قلب بوشهر ارائه میگردد : 

 
 

 

 

 : بیمارستان قلب بوشهر  های آموزشی ارزیابی اثربخشی دوره

 

  : بررسی اثر بخشی آموزش های ارائه داده شده بر اساس مدل کرک پاتریک از طریق 

o      بررسی نمرات  post-test و pre- test  

o   بررسی نظر سنجی های انجام شده 

 

   :بررسی عملکرد پرسنل با استفاده از چک لیست های مراجع مراقبتی از طریق 

o  سوپروایزر آموزشی 

o  سوپروایزر بالینی 

o  سرپرستار 

o  رابط آموزشی بخش 

 

   تنظیم  فرم  اکسل  اثربخشی  دوره ها  و  ارسال  نتایج  به  معاونت درمان 
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 نمونه نمودار اثربخشی بیمارستان قلب بوشهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه نمودار اثربخشی بیمارستان قلب
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 مان دانشگاه علوم پزشکی بوشهرمراکز تابعه معاونت در 11لی سال ورود اطالعات سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی شغفرم 

نتیجه 
 اثربخشی

نمره 
ارزيابی 
 مهارت

نمره 
ارزيابی 
 يادگیري

نمره 
ارزيابی 
 نگرشی

-مراقبتهاي پرستاري ازبیماران قلبی
 عروقی)حادومزمن(

 مدرک تحصیلی
رشته 
 شغلی

ام نام ون
 خانوادگی

 رديف نام بیمارستان

2929   29 88 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 1 بیمارستان قلب  سجاد ابراهیمی پرستاري  کارشناس ارشد

4229   49 29 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 9 بیمارستان قلب  مريم ابطحی پرستاري  کارشناس   

8828   84 29 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 3 بیمارستان قلب  کبري ارقون پرستاري  کارشناس   

2329   29 29 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 9 بیمارستان قلب  ازاده غريبی پرستاري  کارشناس   

2928   29 29 
ابزار و تجهیزات روش صحیح استفاده از 

 تخصصی پزشکی
 8 بیمارستان قلب  اسما احمدي پرستاري  کارشناس   

6226   69 29 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 پرستاري  کارشناس   

اسیه اسمعیل 
 پور

 6 بیمارستان قلب 

2929   29 88 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 پرستاري  کارشناس   

افسانه 
 فیروزپور

 4 بیمارستان قلب 

2123   29 88 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 8 بیمارستان قلب  الهام تنهايی پرستاري  کارشناس   

2926   29 26 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 2 بیمارستان قلب  کهنسالالهام  مامايی کارشناس   

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 بهیاري ديپلم

اسیه امینی 
 نسب

 19 بیمارستان قلب 

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 11 بیمارستان قلب  ازاده بابايی پرستاري  کارشناس   

4828   49 89 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 19 بیمارستان قلب  علیرضا صمیمی راديولوژي  کارشناس   

8128   49 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 13 بیمارستان قلب  میثم گزمه پرستاري  کارشناس   

8326   89 29 
ابزار و تجهیزات روش صحیح استفاده از 

 تخصصی پزشکی
 19 بیمارستان قلب  الهه پروازي پرستاري  کارشناس   

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 18 بیمارستان قلب  پريسا اکبري پرستاري  کارشناس   

2329   29 29 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 پرستاري  کارشناس   

مرضیه 
 پیرشیخیان

 16 بیمارستان قلب 

8228   29 89 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 14 بیمارستان قلب  اصغر پیکر پرستاري  کارشناس   

6629   69 89 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 18 بیمارستان قلب  توفیقیحامد  پرستاري  کارشناس   

2929   29 88 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 12 بیمارستان قلب  راضیه جاگرانی بهیاري کارشناس   

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 پرستاري  کارشناس   

نرگس 
 جمشیدي

 99 بیمارستان قلب 

8228   29 89 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 91 بیمارستان قلب  جیران حیدري پرستاري  کارشناس   

2329   29 29 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 پرستاري  کارشناس   

سارا 
 چهارروستايی

 99 بیمارستان قلب 
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6828   64 49 
ابزار و تجهیزات  روش صحیح استفاده از

 تخصصی پزشکی
 پرستاري  کارشناس   

عبدالکريم 
 حاجی نژاد

 93 بیمارستان قلب 

2129   29 89 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 99 بیمارستان قلب  زينب خاکی پرستاري  کارشناس   

4929   89 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 پزشکیتخصصی 
 راديولوژي  کارشناس   

وحید خدا 
 ويسی

 98 بیمارستان قلب 

8228   29 89 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 96 بیمارستان قلب  دهقانی خانکی پرستاري  کارشناس   

4822   84 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 کارشناس   

اتاق  
 عمل

 94 بیمارستان قلب  زينب راهداري

6922   64 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 98 بیمارستان قلب  رباب بشیري راديولوژي  کاردان

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 92 بیمارستان قلب  رضا دهقانی بیهوشی کارشناس   

8228   29 89 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 39 بیمارستان قلب  رقیه صیادي پرستاري  کارشناس   

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 31 بیمارستان قلب  رمضانعلی زاده پرستاري  کارشناس   

4929   69 199 
ابزار و تجهیزات روش صحیح استفاده از 

 تخصصی پزشکی
 39 بیمارستان قلب  زندي راد پرستاري  کارشناس   

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 33 بیمارستان قلب  زهرا ساجدي پرستاري  کارشناس   

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 39 بیمارستان قلب  زهرا شیرزادي پرستاري  کارشناس   

4129   69 28 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 38 بیمارستان قلب  زهره شجاعیان پرستاري  کارشناس   

8328   29 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 36 بیمارستان قلب  شهدوستزيبا  پرستاري  کارشناس   

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 34 بیمارستان قلب  زينب سلیمانی پرستاري  کارشناس   

8328   29 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 38 بیمارستان قلب  ساناز يزدانی پرستاري  کارشناس   

2929   29 88 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 32 بیمارستان قلب  سپیده رسولیان پرستاري  کارشناس   

4822   84 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 99 بیمارستان قلب  سمیرا غضنفري پرستاري  کارشناس   

6629   69 89 
از ابزار و تجهیزات  روش صحیح استفاده

 تخصصی پزشکی
 پرستاري  کارشناس   

سهیال 
 اسفندياري

 91 بیمارستان قلب 

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 پرستاري  کارشناس   

فاطمه عوض 
 زاده

 99 بیمارستان قلب 

6429   69 89 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 پرستاري  کارشناس   

محدثه 
 کشاورزي

 93 بیمارستان قلب 

6228   49 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 99 بیمارستان قلب  فريده مرادنیا پرستاري  کارشناس   

6929   69 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 پرستاري  کارشناس   

پريسامرادي 
 کوچی

 98 بیمارستان قلب 

8328   29 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 96 بیمارستان قلب  مرضیه دهقانی بیهوشی کارشناس   

2926   29 26 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 94 بیمارستان قلب  مريم صمیمی پرستاري  کارشناس   



35 
 

4929   89 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 راديولوژي  کاردان

نصرت 
 تنگستانی

 98 بیمارستان قلب 

2926   29 26 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 92 بیمارستان قلب  هادي عباسی پرستاري  کارشناس   

2929   29 88 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 89 بیمارستان قلب  يوسف قريشی پرستاري  کارشناس   

8328   29 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 کارشناس   

بهداشت 
 محیط

 81 بیمارستان قلب  محسن شادي

8328   29 69 
تجهیزات روش صحیح استفاده از ابزار و 

 تخصصی پزشکی
 89 بیمارستان قلب  اصغر بحرانی  پزشکی دکتري

8328   29 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 83 بیمارستان قلب  مرضیه موالئی بیهوشی کارشناس   

2129   29 89 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 89 بیمارستان قلب  مريم دهقانی بیهوشی کارشناس   

2929   29 88 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 88 بیمارستان قلب  مريم مرادي راديولوژي  کارشناس   

6922   64 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 86 بیمارستان قلب  مريم معزي راديولوژي  کارشناس   

8429   29 49 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 84 بیمارستان قلب  مژگان نوبخت پرستاري  کارشناس   

2922   84 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 88 بیمارستان قلب  معصومه امینی پرستاري  کارشناس   

6228   49 69 
از ابزار و تجهیزات روش صحیح استفاده 

 تخصصی پزشکی
 راديولوژي  کارشناس   

معصومه قلی 
 زاده

 82 بیمارستان قلب 

6829   89 29 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 69 بیمارستان قلب  مونا رحیمی پرستاري  کارشناس   

6329   69 49 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 پزشکیتخصصی 
 61 بیمارستان قلب  مهین زنگنه پرستاري  کارشناس   

6929   69 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 69 بیمارستان قلب  میترا والی پرستاري  کارشناس   

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 63 بیمارستان قلب  شريفیناهید  پرستاري  کارشناس   

8828   84 29 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 69 بیمارستان قلب  سیما برامکی بهیاري ديپلم

8228   29 89 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 کارشناس   

اتاق  
 عمل

 68 بیمارستان قلب  زهرا صابرنیا

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 66 بیمارستان قلب  صديقه بهی پرستاري  کارشناس   

8629   29 68 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 64 بیمارستان قلب  ملیحه صفر پور پرستاري  کارشناس   

2929   29 88 
تجهیزات روش صحیح استفاده از ابزار و 

 تخصصی پزشکی
 68 بیمارستان قلب  طاهره حیدري پرستاري  کارشناس   

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 62 بیمارستان قلب  طاهره شبانکاره بهیاري ديپلم

2926   29 26 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 49 بیمارستان قلب  طیبه کشاورزي پرستاري  کارشناس   

2828   29 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 41 بیمارستان قلب  عاطفه انصاري پرستاري  کارشناس   

4929   89 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 49 بیمارستان قلب  عاطفه لک راديولوژي  ديپلم
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8629   89 199 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 پرستاري  کارشناس ارشد

عبدالرضا 
 احمدي

 43 بیمارستان قلب 

8326   89 29 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 راديولوژي  کارشناس   

عبدالحمید 
 شريفی

 49 بیمارستان قلب 

8328   29 69 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 پرستاري  کارشناس   

سمین عبدي 
 زاده

 48 بیمارستان قلب 

2129   29 89 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 46 بیمارستان قلب  عزيزه انصاري پرستاري  کارشناس ارشد

8228   29 89 
و تجهیزات روش صحیح استفاده از ابزار 
 تخصصی پزشکی

 44 بیمارستان قلب  عطايی فرد پرستاري  کارشناس   

8228   29 89 
روش صحیح استفاده از ابزار و تجهیزات 

 تخصصی پزشکی
 48 بیمارستان قلب  علی  دهقان پرستاري  کارشناس   
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 سایر فعالیت های مرتبط:  .4

 

 در ذیل گزارش عملکرد منتج از سامانه آموزش کارکنان آذرخش ارائه گردیده است : 
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   : گزارش تصویری .5

 

 

در ذیل به فراخور حجم گزارش ، تعدادی تصویربا موضوع برگزاری دوره های آموزشی و وبینارها ارائه 

 میگردد
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