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(گروه هدف ) نوع دوره   

 

 

 

میزان 

 ساعت 

 

 نام 

 دوره آموزشی

 

 

 

 واحد مجری دوره

 

 

 ردیف
 بهبود توضیحات

 مدیریت

 عمومی  شغلی

  منشور حقوق شهروندی 8 *   کلیه کارکنان

 

 

 

 

 

 مدیریت

منابع انسانی   

1 

 2 حقوق شهروندی در نظام اداری 8 *   کلیه کارکنان

 3 69دوره توجیهی بدو خدمت  111 *   کلیه کارکنان

 4 مبانی برنامه ریزی منابع انسانی 11  *  اموراداری و کارگزینی

 5 آشنائی با اصول بازنشستگی 19  *  کارگزینیاموراداری و 

 9 آشنائی با تحول در نظام اداری  8 *   کلیه کارکنان

 7 آشنائی با دستورالعملهای کارکنان قراردادی 11  *  اموراداری و کارگزینی

 8 غیرهیات علمیآشنائی با آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء  11  *  اموراداری و کارگزینی وتشکیالت

 6 نحوه محاسبه حقوق و دستمزد 11  *  اموراداری و کارگزینی

 11 مشتری مداری  8 *   کلیه کارکنان

 11 مدیریت مشارکتی  8 *   کلیه کارکنان

 12 مدیریت تعارض  8 *   کلیه کارکنان

 13 مدیریت پاسخگوئی  8 *   کلیه کارکنان

 14 ارتقاء سالمت نظام اداری   8 *   کلیه کارکنان

  مدیریت توسعه 8   * کلیه مدیران و کارشناسان

 

 

 

 مدیریت

تحول اداری   

15 

 19 مدیریت بهره وری 8   * کلیه مدیران و کارشناسان

 17 کارآفرینی 8   * کلیه مدیران و کارشناسان

 18 روانشناسی سازمانی و انگیزش 8   * کلیه مدیران و کارشناسان

 16 مدیریت زمان 8   * کلیه مدیران و کارشناسان

 21 فنون مذاکره 8   * کلیه مدیران و کارشناسان

 21 آسیب شناسی منابع انسانی 8   * کلیه مدیران و کارشناسان

 22 محاسبه بهای تمام شده 8   * کلیه مدیران و کارشناسان

 23 واگذاری در سیستم سالمتآشنایی با  8   * کلیه مدیران و کارشناسان

 24 مدیریت بحران 8   * کلیه مدیران و کارشناسان

  رسیدگی اسناد 21  *  کلیه کارشناسان مالی

 مدیریت

 امورمالی

25 

 29 قوانین و مقررات مالیاتی 11  *  کلیه کارشناسان مالی

 27 قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی 21  *  کلیه کارشناسان مالی

 28 درآمدها و انواع آن  11  *  کلیه کارشناسان مالی

  مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان مرحله اول 11  *  کلیه کارشناسان دفترفنی

 

 مدیریت

توسعه و تامین  

 منابع فیزیکی

26 

سازه ها مرحله اولمبانی مدل سازی و طراحی کامپیوتری  8  *  کلیه کارشناسان دفترفنی  31 

ژئوتکنیک و سازه های نگهبان مرحله اول, مبانی گودبرداری  11  *  کلیه کارشناسان دفترفنی  31 

 32 آشنایی با روش های بهسازی خاک مرحله اول 11  *  کلیه کارشناسان دفترفنی

 33 آشنایی با افزودنی های بتن مرحله اول 11  *  کلیه کارشناسان دفترفنی

 34 آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل مرحله اول 8  *  کلیه کارشناسان دفترفنی



مرمت و تقویت سازه های مرحله دوم, روشهای تعمیر  8  *  کلیه کارشناسان دفترفنی  و امور عمرانی  

 

35 

 39 محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی 8  *  کلیه کارشناسان دفترفنی

دفترفنی کلیه کارشناسان  37 آشنایی با اصول و مقررات عقد قرارداد در پروژه های عمرانی 11  *  

 38 ساختمانهای هوشمند مرحله اول 8  *  کلیه کارشناسان دفترفنی

 مدیریت روشهای بودجه ریزی  11  *  کلیه کارشناسان بودجه

 بودجه

36 

 41 بودجه ریزی ریزی عملیاتی 21  *  کلیه کارشناسان بودجه

 41 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 15  *  کلیه کارشناسان بودجه

  وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر 7  *  کلیه کارکنان خدمات پشتیبانی

مدیریت 

خدمات 

 پشتیبانی

42 

 43 آشنایی با مفاهیم کلی حاکم بر تشکیل قراردادها و تعهدات 8  *  کلیه کارکنان خدمات پشتیبانی

کارکنان خدمات پشتیبانیکلیه  (قوانین و مقررات و دستورالعملها ) امور رفاهی کارکنان 9  *    44 

 45 اصول انبارداری و ایمنی انبارها 8  *  کلیه کارکنان خدمات پشتیبانی

 49 برنامه ریزی و کنترل امور خدمات 8  *  کلیه کارکنان خدمات پشتیبانی

 47 سیستم مکاتبات اتوماسیون اداری 9  *  کلیه کارکنان خدمات پشتیبانی

1طبقه بندی مشاغل  19  *  اموراداری و کارگزینی وتشکیالت  مدیریت  

 تشکیالت

48 

2تحلیل طبقه بندی مشاغل  19  *  اموراداری و کارگزینی وتشکیالت  46 

 51 مبانی ساختار سازمانی 19  *  اموراداری و کارگزینی وتشکیالت

حراستکارکنان    اطفاء حریق 8  *  

 

 

 

 حراست

 دانشگاه

51 

 52 آشنایی کلی نظارت بر طرحهای عمرانی 8  *  کارکنان حراست

 53 آشنایی با مسائل مالی 19  *  کارکنان حراست

 54 مکاتبات اداری 8  *  کارکنان حراست

 55 ارباب رجوعمسئولیت پذیری  و اخالق کارمندان در برخورد با  8  *  کارکنان حراست

 59 دفاع شخصی 8  *  کارکنان حراست

 57 آشنایی با مسائل کلی حراست ها 8  *  کارکنان حراست

 58 آشنایی با حفاظت رایانه 8  *  کارکنان حراست

 56 پیش گیری از کالهبرداری در فضای مجازی و عملیات بانکی 19  *  کارکنان حراست

  آشنایی با قوانین و مقررات گزینش 12 *   کلیه کارکنان

 هسته گزینش 

 دانشگاه

91 

(69)احکام و استفتائات 12 *   کلیه کارکنان  91 

2اصول عقاید  12 *   کلیه کارکنان  92 

 93 آشنایی با قانون اساسی، قوه مقننه و کمیسیونهای مجلس 8  *  هسته گزینش

رفتارروشهای اصالح و تغییر  12  *  هسته گزینش  94 

  (برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری)روش تحلیل سیاسی 7 *   کلیه کارکنان

 

 

نهاد نمایندگی 

مقام معظم 

 رهبری

95 

 99 (معاد شناسی)انسان تا ابدیت  11 *   کلیه کارکنان

 97 حکمت عبادات 8 *   کلیه کارکنان

 98 آشنایی با احکام خانواده 5 *   کلیه کارکنان

 96 سلوک اسالمی 19 *   کلیه کارکنان

 71 جریان های فکری ایران معاصر 13 *   کلیه کارکنان

 71 جریان شناسی فرهنگی وضدفرهنگ ها 14 *   کلیه کارکنان

 72 تفسیر سوره حجرات 8 *   کلیه کارکنان

 73 رموز و مهارت های داشتن خانواده شاد 8 *   کلیه کارکنان

  کارگاه آموزشی حجاب 9 *   کارکنانکلیه 

 

 

 

بسیج کارکنان و 

جامعه پزشکان 

 دانشگاه

74 

 75 محفل انس با قرآن 9 *   کلیه کارکنان

 79 کارگاه آموزشی بصیرت تا والیت 9 *   کلیه کارکنان

69کارگاه آموزشی اخالق حرفه ای  9 *   کلیه کارکنان  77 

آموزشی اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغالکارگاه  9 *   کلیه کارکنان  78 

 76 کارگاه آموزشی خانواده سالم 9 *   کلیه کارکنان

 81 کارگاه آموزشی بررسی چالشهای تک فرزندی  9 *   کلیه کارکنان

 81 مدیریت بحران  8 *   کلیه کارکنان

 82 مدیریت زمان  8 *   کلیه کارکنان

 83 کارگاه آموزشی یادگیری مشارکتی 9 *   کلیه کارکنان



 84 شجره طیبه صالحین 31 *   کلیه کارکنان

(مدعیان خدائی)حلقه های شیاطین  9 *   کلیه کارکنان  85 

 89 مهدویت شناسی 9 *   کلیه کارکنان

اداره بازرسی  آشنایی با گلوگاه های فساد خیز 8 *   کلیه کارکنان

 دانشگاه

87 

 88 منشور حقوق شهروندی 8 *   کلیه کارکنان

 86 آشنایی با قوانین و مقررات 8 *   کلیه کارکنان

 61 آشنایی با قوانین و مقررات تخلفات اداری 8 *   کلیه کارکنان

  69توانمدسازی رابطین روابط عمومی  8 *   کلیه کارکنان

روابط عمومی 

 دانشگاه

61 

 62 خبر در روابط عمومی  8 *   کلیه کارکنان

 63 روابط عمومی و نگارش خبری 8 *   کلیه کارکنان

 64 روابط عمومی و نگارش اداری 8 *   کلیه کارکنان

 65 روابط عمومی و فناوری 8 *   کلیه کارکنان

 69 عکاسی در روابط عمومی 8 *   کلیه کارکنان

 67 69کمک های اولیه  8 *   کلیه کارکنان

  SQL SERVER)طراحی و پیاده سازی بانک اطالعاتی IT  *  11کارکنان مدیریت 

 

 

 

 مدیریت

آمار و فناوری  

 اطالعات

68 

  *  ITکارکنان مدیریت 
11 

نحوه پیاده سازی سیستم جامع مانتورینگ شبکه با نرم افزار 
dude 66 

 sucuriy 111تست نفوذ و    IT  *  11کارکنان مدیریت 

 111 آشنایی با شیر پوینت IT  *  11کارکنان مدیریت 

 112 اصول و مبانی امنیت شبکه IT  *  11کارکنان مدیریت 

 ERP 113-مدیریت منابع انسانی IT  *  11کارکنان مدیریت 

 114 آمار و اطالعات در نظام سالمت 8  *  کارکنان واحد آمار

(سپاس)سامانه پرونده الکترونیک سالمتآشنایی با  8  *  کارکنان واحد آمار  115 

 119 آنالیز شاخص های سالمت 8  *  کارکنان واحد آمار

 117 آشنایی با روش پژوهش در مدیریت اطالعات سالمت 8  *  کارکنان واحد آمار

 118 آموزش اکسل پیشرفته 12  *  کارکنان واحد آمار

طراحی و تنظیمات داشبورد مدیریتیآشنایی با  12  *  کارکنان واحد آمار  116 

 111 آشنایی با نرم افزارهای آماری 8  *  کارکنان واحد آمار

 111 نحوه طراحی و تحلیل پرسشنامه 8  *  کارکنان واحد آمار

 112 آشنایی با پایگاههای اطالعاتی 8  *  کارکنان واحد آمار

1369در سال  توانمندسازی رابطین سایت 11  *  رابطین آمار  113 

  1مهارت زندگی  8 *   کلیه کارکنان

 

امــور 

 بـانـوان

114 

 115 2مهارت زندگی  8 *   کلیه کارکنان

 119 3مهارت زندگی  8 *   کلیه کارکنان

 117 کارگاه احکام عفاف بانوان 8 *   کلیه کارکنان

 118 احکام کارمندی و اداری 8 *   کلیه کارکنان

 116 69بصیرت  8 *   کارکنانکلیه 

 121 آسیب های فضای مجازی 8 *   کلیه کارکنان

 121 خودمراقبتی در بانوان 8 *   کلیه کارکنان

 

 

 

 

یمعاونت آموزش  
 بهبود فرآيندهاي كاري   *  کارکنان معاونت آموزشی

معاونت 

 آموزشی

 

 

122 

 123 جهانی شدن و آموزش   *  کارکنان معاونت آموزشی

 124 روش هاي بهبود عملکرد و رفتار سازمانی   *  کارکنان معاونت آموزشی

 125 سواد رسانه اي   *  کارکنان معاونت آموزشی

 129 تفکر نقادانه   *  کارکنان معاونت آموزشی

 127 يادگیري سازمانی و سازمان يادگیرنده   *  کارکنان معاونت آموزشی

 128 ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری   *  آموزشیکارکنان معاونت 



 

   معاونت پژوهش و تحقیقات        

 آشنایی با انواع مقاالت پژوهشی 8  *  کارکنان معاونت پژوهشی   

 معاونت

پژوهش و  

 تحقیقات

138 

 136 آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه های اطالعاتی 19  *  کارکنان معاونت پژوهشی

 141 اخالق در پژوهش علوم پزشکی 8  *  کارکنان معاونت پژوهشی

 141 تدوین و ارزیابی پروپوزال پژوهشی 19  *  کارکنان معاونت پژوهشی

 142 آشنایی با مبانی انتقال دانش 8  *  کارکنان معاونت پژوهشی

 143 نحوه نگارش گزارش پایانی طرح تحقیقاتی 8  *  کارکنان معاونت پژوهشی

 144 آشنایی با شاخص های علم سنجی 19  *  کارکنان معاونت پژوهشی

  *  کارکنان معاونت پژوهشی
8 

 آشنایی بامفاهیم فناوری 

 145 (مرکزرشدشرکتهای دانش بنیان ومالکیت فکری و ثبت اختراع)

  

  معاونت دانشجوئی

 کار تیمی و حل مسئله 8  *  کارکنان معاونت دانشجوئی

 معاونت

 دانشجوئی

149 

 147 فرایند و فنون تصمیم گیری سازمانی 8  *  کارکنان معاونت دانشجوئی

 148 کیفیت زندگی کاری 8  *  کارکنان معاونت دانشجوئی

 146 پویایی سازمانی و فردی 8  *  کارکنان معاونت دانشجوئی

 151 مدیریت تعارض و فنون مذاکره 8  *  کارکنان معاونت دانشجوئی

 151 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 8  *  کارکنان معاونت دانشجوئی

 152 سالمت روان در محیط کار 8  *  کارکنان معاونت دانشجوئی

 153 مداخله در بحران خودکشی 8  *  کارکنان معاونت دانشجوئی

 154 روان شناسی مثبت اندیشی 8  *  کارکنان معاونت دانشجوئی

معاونت دانشجوئیکارکنان   155 ایجاد انگیزه در محیط کاری 8  *  

 
 

 معاونت غذا و دارو

    کارکنان معاونت غذا و دارو
4 

شنائی با ضوابط کاهش سهم روغن جامد مصرف خانوار از کل آ

 روغن مصرفی

 معاونت

 غذا و دارو

 

159 

 157 در روغن های خوراکیآشنائی با کنترل اسید چرب ترانس  4    کارکنان معاونت غذا و دارو

شناسائی اسید چرب ترانس روغن مصرفی در فرموالسیون  4    کارکنان معاونت غذا و دارو

 158 فرآوردههای غذلئی

روش اندازه گیری اسید چرب ترانس در روغن ها و محصوالت  4    کارکنان معاونت غذا و دارو

 156 حاوی روغن

 191 آشامیدنی  –فرآورده های غذائی  PMSآشنائی با دستورالعمل  4    کارکنان معاونت غذا و دارو

 آشامیدنی  –روش های کاهش عدم انطباق محصوالت غذائی  4    کارکنان معاونت غذا و دارو

PMS  191 

 192 آشنائی با ضوابط غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک 4    کارکنان معاونت غذا و دارو

غذا و داروکارکنان معاونت   193 آشنائی با روش اندازه گیری آهن در آرد 4    

آشنائی با دستورالعمل اجرائی کاهش درصد نمک در فرآورده  4    کارکنان معاونت غذا و دارو

 194 های غذائی

 195 آشنائی با ضوابط کاهش درصد قند در فرموالسیون محصوالت 4    کارکنان معاونت غذا و دارو

    معاونت غذا و داروکارکنان 

5 

و نحوه امتیاز دهی با  PRPsکارگاه آشنائی با تکمیل فرم 

 –رویکرد دستورالعمل اجرائی مربوط به کاخانجات غذائی 

 199 بهداشتی –آرایشی /آشامیدنی 

    کارکنان معاونت غذا و دارو
5 

ناشی از  میمستق راتیتأث یبررسو  ورود قاچاق کاال ارزمبارزه با 

 197 آن درحوزه سالمت

    کارکنان معاونت غذا و دارو
4 

نحوه بازدید و بازرسی از واحدهای عرضه آرایشی و بهداشتی 

 198 قاچاق



    کارکنان معاونت غذا و دارو
5 

سموم باقیمانده، آفت کش ها و مبارزه شیمیائی در واحدهای 

 196 تولیدی

    کارکنان معاونت غذا و دارو
3 

الزامات انبار تجهیزات و ملزومات بر طبق دستورالعمل اداره کل 

 171 تجهیزات

    کارکنان معاونت غذا و دارو
3 

ضوابط، الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات 

 171 بر طبق دستورالعمل اداره کل تجهیزات

    کارکنان معاونت غذا و دارو
4 

بر طبق ضوابط و قوانین اداره کل سامانه های نرم افزاری 

 172 تجهیزات

    کارکنان معاونت غذا و دارو
5 

آب در صنایع ( سختی)فرآیند و مراحل کاهش کانی و یون های

 173 غذائی

 174 آشنائی با مواد معدنی موجود در صنایع غذائی 4    کارکنان معاونت غذا و دارو

 175 آشنائی با ویتامین ها و کربوهیدرات ها در صنایع غذائی 4    کارکنان معاونت غذا و دارو

 179 ترکیبات نامطلوب در صنایع غذائی 4    کارکنان معاونت غذا و دارو

 177 پروبیوتیک ها در مواد و محصوالت لبنی در صنایع غذائی 4    کارکنان معاونت غذا و دارو

 

 

 معاونت درمان
 

مرکز حوادث و کارکنان بیمارستانی و کلیه 

 ستادی معاونت درمان
هیپا تنفسی– یاءقلبیاح 4  *   

 معاونت

 درمان

 

178 

-بیهوشی-اتاق عمل-پزشک-پرستار

فوریتهای پزشکی-ماما-بهیار  
شرفتهیپ تنفسی– یقلب اءیاح 8  *   176 

کارکنان درمانی بیمارستانی وستادی کلیه 

 معاونت درمان
 181 مدیریت کیفیت وایمنی بیمار 4  * 

-بیهوشی-اتاق عمل-پزشک-پرستار

تجهیزات پزشکی-ماما-بهیار  

 181 آشنایی با دستگاههای پزشکی و تجهیزات تخصصی 11  * 

کارکنان درمانی بیمارستانی ،ستادی کلیه 

 معاونت درمان
 182 مدیریت بحران  وحوادث هسته ای 8  * 

کارکنان  درمانی  و پشتیبانی کلیه 

معاونت درمانبیمارستانی،ستادی   

 183 ایمنی و سالمت شغلی 8  * 

-ماما-اتاق عمل-بیهوشی-بهیار-پرستار

 فوریتهای پزشکی
ریوی اطفال–احیاء قلبی  8  *   184 

درمانی –کلیه پرسنل بهداشتی   185 آشنایی با روش هاو تکنولوژی های نوین آموزشی  21  *  

درمانی -کلیه پرسنل بهداشتی مراقبت در عفونتهای بیمارستانی و بهداشت محیطنظام  11  *    189 

 187 مهارتهای ارتباطی و اخالق حرفه ای 8  *  کلیه پرسنل بهداشتی درمانی

 188 تثبیت و انتقال نوزاد و کودک 8  *  کلیه پرسنل بهداشتی درمانی

-پرستار، بهیار، اتاق عمل، بیهوشی، ماما

 فوریت های پزشکی
نویسی پرستاری و مامایی و موارد قانونی آنگزارش  8  *   186 

-بهیار-پرستار، پزشک، اتاق عمل، بیهوشی

 فوریت پزشکی-ماما
 161 تفسیر نوار قلب و درمان آریتمی ها 11  * 

هوشبری-اتاق عمل-پرستار، بهیار، ماما  161 بررسی نوزاد سالم و مراقبت آن 8  *  

ماما،  پرستار، بهیار، بیهوشی، اتاق عمل،

 فوریتهای پزشکی، رادیولوژی
 162 فارماکولوژی و آشنایی با پروتکل  دارویی 8  * 

 163 زایمان فیزیولوژیک 8  *  ماما

 164 کنترل کیفی تست های آزمایشگاهی 8  *  علوم آزمایشگاهی

-آشنایی با تکنیک های رادیولوژی ساده و تخصصی 8  *  رادیولوژی  165 

-اتاق عمل-پرستار-پزشک-رادیولوژی

هوشبری-بهیار-ماما  

 169 حفاظت در برابر اشعه 8  * 

اتاق عمل  –ماما  –بهیار  –پرستار -پزشک 

بیهوشی –  

 ESI  167تریاژ 8  * 

 –اتاق عمل  –ماما  –بهیار  –پرستار 

فوریت های پزشکی-امدادگر-بیهوشی  

و زنان ییاورژانس ماما 11  *   168 

 –اتاق عمل  –ماما  –بهیار  –پرستار 

 بیهوشی
یردهشی-نوزاد–مادر  یهم آغوش 21  *   166 

 –اتاق عمل  –ماما  –بهیار  –پرستار 

 بیهوشی

 

* 
 

 مدیریت  درد 4
211 

 211 بهداشت روانی در محیط کار بالینی  8  *  کلیه پرسنل بهداشتی درمانی



برنامه عملیاتی و استراتژیک درمانیتدوین  8  *  کلیه واحدهای درمانی  212 

 –اتاق عمل  –ماما  –بهیار  –پرستار 

آزمایشگاه-بیهوشی  

 ABG 213تفسیر  11  * 

اتاق عمل -پرستار-مدارک و اسناد پزشکی

-کاردان فوریت -ماما-بیهوشی-بهیار–

رادیولوژی-مدیریت بیمارستانها  

 
* 

 
 اصطالحات و کلیات پزشکی 5

214 

ماما-اتاق عمل -بیهوشی-بهیار–پرستار  215 سرم تراپی واختالالت اب و الکترولیت 8  *  

-ماما آزمایشگاه-بیهوشی–بهیار  -پرستار 

رادیولوژی-فوریت پزشکی–میکروبیولوژی   

 219 تستهای آزمایشگاهی وتفسیر آن 8  * 

اتاق عمل -بیهوشی–بهیار  -پرستار   ICUمراقبتهای پرستاری در  8  *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت

 درمان

 

217 

رادیولوژی-اتاق عمل-پرستار  218 شناخت آناتومی عروق و اندام ها 5  *  

 216 تفسیر کلیشه ها و بیماری شناسی 8  *  رادیولوژی

بیهوشی –اتاق عمل -ماما-پرستار–پزشک 

فوریت های پزشکی-بهیار–  
 211 اورژانس های اطفال و نوزادان و مراقبت های آن 11  * 

-بهیار-ماما–اتاق عمل -پرشک-پرستار

 هوشبری
 211 استانداردهای تحویل و تحول شیفت و انتقال بیمار 8  * 

 MRI 212تکنیک های 8  *  رادیولوژی

پذیرش و ترخیص–مدارک پزشکی   
 

* 
 

8 
آشنایی با قوانین و مدارک پزشکی مرتبط با ترخیص و پذیرش 

 213 بیماران

پذیرش و ترخیص–مدارک پزشکی   214 بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک پزشکی و اهمیت آن 9  *  

 215 اصول و قوانین امحا پرونده 4  *  مدیریت اطالعات سالمت

کارکنان  درمانی بیمارستانیکلیه  تخلیه اضطراری,آتش نشانی  4  *    219 

کارکنان بیمارستانی،ستادی معاونت کلیه 

 درمان
 217 آموزش سالمت به مددجو وخانواده 8  * 

کلیه رسته بهداشتی درمانی بیمارستانی 

 وستادی

 218 بیماریهای نو پدید و بازپدید 4  * 

-بیهوشی-اتاق عمل-پزشک-پرستار

ماما-علوم آزمایشگاه-بهیار  
 216 مراقبت از خون و فراورده های خونی 4  * 

بیهوشی-اتاق عمل-ماما-بهیار-پرستار ریوی نوزادان–احیاء قلبی  11  *    221 

 –بیهوشی  –اتاق عمل  –بهیار  –پرستار 

 ماما
 221 درد شکم 11  * 

 CT ANGIO  222تکنیک های  5  *  رایولوژی

 ماما پرستار  اتاق عمل  هوشبری

 
(مقدماتی)دوره مهارتهای مدیریتی پرستاری 21  * *  223 

 ماما پرستار  اتاق عمل  هوشبری

 
(پیشرفته)دوره مهارتهای مدیریتی پرستاری  21  * *  224 

 225 صالحیت حرفه ای در پرستاری 8  *  پرستار بهیار اتاق عمل هوشبری فوریتها 

هوشبری فوریت   عمل اتاق بهیار پرستار

 پزشکی 
 229 اصول مراقبت از زخم ها 21  * 

عمل  هوشبری اتاق بهیار پرستار مراقبت پرستاری  در منزلاصول مشاوره و  21  *    227 

کلیه ی شاغلین رسته بهداشتی درمانی و 

 ستادی معاونت درمان
 228 نظام مراقبتی در عفونت های بیمارستانی 21  * 

 کلیه ی شاغلین رسته بهداشتی درمانی

 
* 

 
8 

آشنایی با اصول پایش و اجرای استانداردهای الزامی و  بخشی 

ایمنی بیماراز استانداردهای اساسی   226 

 231 مدیریت خطا به روش پیشگیرانه و واکنشی 8  *  کلیه ی شاغلین رسته بهداشتی درمانی

 231 آشنایی با الگوهای خطای پزشکی در نظام سالمت 4  *  کلیه ی شاغلین رسته بهداشتی درمانی

فرآیندهای بیمارستانیآشنایی با تدوین و پایش  8  *  کلیه ی شاغلین رسته بهداشتی درمانی  232 

 233 سنجش عملکرد بالینی و غیر بالینی در اعتباربخشی 8  *  کلیه ی شاغلین رسته بهداشتی درمانی

(1)آموزش سنجه های اعتبار بخشی  8  *  کلیه ی شاغلین رسته بهداشتی درمانی  234 

(2)اعتبار بخشی آموزش سنجه های  8  *  کلیه ی شاغلین رسته بهداشتی درمانی  235 

(3)آموزش سنجه های اعتبار بخشی  8  *  کلیه ی شاغلین رسته بهداشتی درمانی  239 

کارشناسان بررسی مرگ کودکان 

 بیمارستان
 237 آموزش نرم افزار ثبت اطالعات مرگ کودکان 8  * 

-ماما-بهیار-امدادگر-فوریت های پزشکی

-اتاق عمل-پزشک عمومی-پرستار

 هوشبری

 
* 

 
 آناتومی و فیزیولوژی بدن 18

238 

-ماما-بهیار-امدادگر-فوریت های پزشکی

-اتاق عمل-پزشک عمومی-پرستار

 هوشبری

 

* 

 
 تریاژ تلفنی 21

236 



-ماما-بهیار-امدادگر-فوریت های پزشکی

-اتاق عمل-پزشک عمومی-پرستار

 هوشبری

 
* 

 
115مهارت های مدیریتی در اورژانس  21  

241 

-ماما-بهیار-امدادگر-پزشکیفوریت های 

-اتاق عمل-پزشک عمومی-پرستار

 هوشبری

 
* 

 
 عملیات اورژانس هوایی 31

 معاونت

 درمان

 

241 

-ماما-بهیار-امدادگر-فوریت های پزشکی

-اتاق عمل-پزشک عمومی-پرستار

 هوشبری

 
* 

 
PHTMدوره آموزش  35 پایه   

242 

-ماما-بهیار-امدادگر-فوریت های پزشکی

-اتاق عمل-عمومیپزشک -پرستار

 هوشبری

 
* 

 
PHTMدوره آموزش  35 پیشرفته   

243 

-ماما-بهیار-امدادگر -فوریت های پزشکی

-اتاق عمل-پزشک عمومی-پرستار

 هوشبری 

 
* 

 
 ثبت فرم اورژانس پیش بیمارستانی 12

244 

-ماما-بهیار-امدادگر -فوریت های پزشکی

-اتاق عمل-پزشک عمومی-پرستار

 هوشبری

 
* 

 
 آشنایی با داروهای باکس اورژانس 12

245 

-ماما-بهیار-امدادگر -فوریت های پزشکی

-اتاق عمل-پزشک عمومی-پرستار

 هوشبری

 
* 

 
 نحوه برخورد با مصدومین ناشی از حمالت شیمیایی 12

249 

-ماما-بهیار-امدادگر -فوریت های پزشکی

-اتاق عمل-پزشک عمومی-پرستار

 هوشبری

 
* 

 
غرق شدگی و گرمازدگیاورژانس های  12  

247 

-ماما-بهیار-امدادگر -فوریت های پزشکی

-اتاق عمل-پزشک عمومی-پرستار

 هوشبری

 
* 

 
 EWSسیستم هشدار اولیه  12

248 

 246 چالشها،مقررات و قوانین نظارت بر درمان 8  *  کلیه رسته های بهداشتی درمانی

پرستار-تغذیه در تغذیه تفسیر داده های  آزمایشگاهی 19  *    251 

پرستار-تغذیه  251 رژیم درمانی در دیابت 19  *  

کارشناسان ستاد معاونت درمان –تغذیه   252 ویتامین ها و نقش آنها بر سالمت بدن 12  *  

کارشناسان ستاد معاونت درمان–تغذیه   253 تغذیه کودکان و نوجوانان 12  *  

پرستار-تغذیه  254 تغذیه در سرطان 19  *  

پزشکان -پرستاران   255 کارگاه مرگ مغزی 19  *  

-بی هوشی–اتاق عمل -پزشک-پرستار

فوریتهای پزشکی -بهیار-ماما  

 
* 

 
11 

برنامه عملیات پاسخ نظام سالمت به بالیا و فوریت ها در 

 259 حوادث هسته ای

 –بیهوشی  –اتاق عمل  –بهیار  –پرستار 

 ماما
....(چست تیوب ) دراتصاالت  بیمارمراقبت   پرستاری  5  *   257 

 –اتاق عمل  –بهیار   -ماما  –پرستار 

 بیهوشی

 
* 

 
 اورژانسهای روانپزشکی 11

258 

 –بیهوشی  –اتاق عمل  –بهیار  –پرستار 

 ماما
 256 پرستار و قانون 8  * 

 –بیهوشی  –اتاق عمل  –بهیار  –پرستار 

 ماما
پانسماننحوه زدن سوچر و  11  *   291 

 –بیهوشی  –اتاق عمل  –بهیار  –پرستار 

 ماما
 291 مولتیپل تروما 11  * 

 –بیهوشی  –اتاق عمل  –بهیار  –پرستار 

 ماما
 292 دستورالعمل مراقبت رفتار با کودک 4  * 

 –بیهوشی  –اتاق عمل  –بهیار  –پرستار 

 ماما
 293 گاسترو انتریت 11  * 

 294 اصول الکتروفورز 9  *  علوم آزمایشگاهی

 PCR 295آموزش تکنیک های  8  *  علوم آزمایشگاهی

 299 آموزش تست های سرلوژی 9  *  علوم آزمایشگاهی

 297 آموزش آنالیز  مایعات بدن 8  *  علوم آزمایشگاهی

 298 آموزش اتوآناالیزر 8  *  علوم آزمایشگاهی

 ERCP 296آشنایی با  8  *  رایولوژی

 EOS 271آشنایی با سیستم تصویر برداری 8  *  رایولوژی

 271 تفسیر سی تی اسکن مغز  5  *  رایولوژی

 اصول اولیه مراقبت از بیمار در مراکز تصویر برداری  5  *  رادیولوژی

 

272 

 273 فنون تخصصی و تحوالت پرتو نگاری  11  *  رایولوژی

 274 کنتراست مدیا 5  *  رایولوژی



 275 تکنیک های ماموگرافی 5  *  رایولوژی

 279 آشنایی با کدگذاری جدید 9  *  مدیریت اطالعات سالمت

 277 اصول و قوانین امحا پرونده 4  *  مدیریت اطالعات سالمت

 278 آشنایی با کد و اصطالحات نوپدید 4  *  مدیریت اطالعات سالمت

 276 مقاله نویسی 9  *  کلیه کارکنان

 281 روش تحقیق 4  *  کلیه کارکنان

 SPSS 281آشنایی با نرم افزار  4  *  کلیه کارکنان

 282 مراقیت های پرستاری  دربخش ریکاوری 4  *  بیهوشی

فوریت -بیهوشی -بهیار-پرستار  283 مراقبت های پرستاری در مسمومیت ها 4  *  

فوریت-بهیار-ماما-پرستار ادراری-پرستاری در بیماران با اختالالت دستگاه تناسلی مراقبت های 8  *    284 

ماما -بهیار -پرستار  285 مراقبت های پرستاری در بخش نوزادان 11  *  

فوریت-بیهوشی-بهیار-پرستار  289 مراقبت پرستاری در بیماران با اختالالت تنفسی 8  *  

پوزیشن های جراحیشناخت ابزار  جراحی در اتاق عمل و  4  *  اتاق عمل  287 

فوریت-بهیار-پرستار  288 گرافی های نرمال و  شناخت  آنها 4  *  

 286 آشنایی با مواد حاجب 4  *  رادیولوژی

–اتاق عمل -بهیار-پرستار-پزشک

ماما-بیهوشی  
قلبی-تنفسی-اورژانس های تروما 21  *   261 

ماما-بیهوشی–اتاق عمل -بهیار-پرستار خونریزیشوک و  8  *    261 

ماما-بیهوشی–اتاق عمل -بهیار-پرستار  262 شاخص های بیمارستانی و آمار آنها 8  *  

 –هوشبری  –بهیار  –پرستار  –پزشک 

ماما -اتاق عمل   
 263 اورزانس های داخلی 9  * 

-عمل اتاق -بهیار -پرستار -پزشک

 -آزمایشگاه-رادیولوژی -مامایی -بیهوشی

مددکاری -پذیرش  

 
* 

 
21 

مراقبت های عمومی بیماران در بخش های مراقبت ویژه ، 

ICU (ویژه پرسنل جدیدالورود() عمومی  264 

-عمل اتاق -بهیار -پرستار -پزشک

 -آزمایشگاه-رادیولوژی -مامایی -بیهوشی

مددکاری -پذیرش   

 
* 

 
 پرستاری درآی سی یو جراحی قلب 21

265 

-عمل اتاق -بهیار -پرستار -پزشک

 -آزمایشگاه-رادیولوژی -مامایی -بیهوشی

مددکاری -پذیرش   

 
* 

 
 پرستاری در بخش کاتتریسم قلبی  21

269 

-عمل اتاق -بهیار -پرستار -پزشک

 -آزمایشگاه-رادیولوژی -مامایی -بیهوشی

مددکاری -پذیرش   

 
* 

 
 اصول مراقبت های پرستاری در سی سی یو 21

267 

-عمل اتاق -بهیار -پرستار -پزشک

 -آزمایشگاه-رادیولوژی -مامایی -بیهوشی

مددکاری -پذیرش   

 
* 

 
(ویژه پرسنل جدیدالورود(تفسیر نوار قلب مقدماتی  21  

268 

-عمل اتاق -بهیار -پرستار -پزشک

 -آزمایشگاه-رادیولوژی -مامایی -بیهوشی

مددکاری -پذیرش   

 
* 

 
 تفسیر نوار قلب پیشرفته 21

266 

 311 وآشنایی با نرم افزارهای مرتبط با واحد درمانیHISسیستم  9  *  کلیه کارکنان بیمارستان

بیهوشی-بهیار  -پرستار   311 آشنایی با انواع پانسمانهای نوین در سوختگیها وزخم بستر 8  *  

بیهوشی-بهیار  -پرستار   312 پایش همودینامیک در بیماران سوختگی و ای سی یو 11  *  

کمک بهیار-بیهوشی-بهیار  -پرستار   313 چگونگی وتامین البومین بیماران سوختگی وای سی یو با تغذیه 9  *  

کمک بهیار-بیهوشی-بهیار  -پرستار   

 
* 

 
9 

آموزش فیزیوتراپی به بیماران وهمراه در بیماران سوخته وفلج 

 314 مغزی

بهیار. ماما. هوشبری. اتاق عمل. پرستار و نمو کودک آشنایی با مراحل رشد 4  *    315 

بهیار. ماما. هوشبری.اتاق عمل. پرستار  319 ارزیابی اولیه بیمار و تشخیص پرستاری 8  *  

کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی و 

 میکروبیولوزی
 317 تفسیر تستهای هورمونی 8  * 

کارشناس علوم آزمایشگاهی و 

 میکروبیولوزی
 318 آشنایی با انواع انگلها 8  * 

 316 روشهای تحلیل آماری در مدارک پزشکی 8  *  کلیه کارکنان بخش پذیرش و ترخیص

 قوانین بیمه ها 8  *  کلیه کارکنان بخش پذیرش و ترخیص

 معاونت

 درمان

 

311 

فوریت -بیهوشی–اتاق عمل -ماما-پرستار

 پزشکی
 311 انواع روش های بازنگه داشتن راه هوایی 4  * 

 –اتاق عمل  –ماما  –بهیار  –پرستار 

 بیهوشی
 312 ترومبوآمبولی وریدی و آمبولی ریوی  8  * 

مدیریت خدمات  –مدارک پزشکی  ICDانطباق کد های  8  *  با سیستم سپاس      313 



 بهداشتی 

مدیریت خدمات  –مدارک پزشکی 

 بهداشتی
 314 جایگاه مدارک پزشکی در سیستم سپاس  11  * 

مدیریت خدمات  –مدارک پزشکی 

 بهداشتی
 315 تحلیل و آموزش سیستم آواب در مدارک پزشکی  4  * 

مدیریت خدمات  –مدارک پزشکی 

 بهداشتی
 319 دستورالعمل های امحاء اوراق بایگانی راکد  4  * 

 317 آشنایی  با شاخص های عملکردی سالمت واحدهای درمانی  9  *  کلیه واحدهای درمانی

اتاق عمل-ماما-بهیار بیهوشی-پرستار  318 مراقبت در جراحی 8  *  

 316 سیستم پکس و تصویربرداری های دیجیتال  4  *  کارشناس و کاردان رادیولوژی 

(پرسنل بخش دیالیز)کلیه پرسنل درمانی  321 دوره ی آموزشی مراقبت از بیماران دیالیزی 19  *  

(2)مراقبت از بیماران دیالیزی 4  *  کلیه پرسنل بهداشتی درمانی  321 

(1)راه های تشخیص و مراقبت از بیماران دیابتی 19  *  کلیه پرسنل بهداشتی درمانی  322 

(2)راه های تشخیص و مراقبت از بیماران دیابتی 12  *  کلیه پرسنل بهداشتی درمانی  323 

بیماران هموفیلیآموزش مراقبت از  8  *  کلیه پرسنل بهداشتی درمانی  324 

(1)تشخیص و درمان های بیماران تاالسمی 4  *  کلیه پرسنل بهداشتی درمانی  325 

(2)تشخیص ودرمان های بیماران تاالسمی  4  *  پرسنل بخش تاالسمی  329 

 327 تشخیص و درمان بیماران سرطانی 4  *  کلیه پرسنل بهداشتی درمانی

 MS 328بازآموزی  4  *  کلیه پرسنل بهداشتی درمانی

پرسنل اورژانس و )کلیه پرسنل درمانی

(ویژه  
 326 تشخیص ودرمان بیماران سکته حاد قلبی 8  * 

پرسنل اورژانس و )کلیه پرسنل درمانی

(بیمارستان شهدا_ویژه  
 331 تشخیص ودرمان بیماران سکته حادمغزی 8  * 

  رشته های تشخیصی و درمانی و پشتیبانی
* 

 
8 

راهنمای نحوه استفاده از کتاب ارزش نسبی و دستوالعمل  بیمه 

 331 های پایه

کلیه پرسنل مدیریت اطالعات سالمت و 

مدیریت خدمات بهداشتی -پرستاری

 درمانی 

 
* 

 
 کارگاه آموزشی نحوه اخذ رضایت و برائت 8

332 

و کیفی پرونده پزشکیکارگاه آموزشی ارزیابی کمی  8  *  کلیه پرسنل مدیریت اطالعات سالمت  333 

 334 سامانه پرونده الکترونیک سالمت 8  *  کلیه پرسنل مدیریت اطالعات سالمت

 335 طبقه بندی بیماری ها 8  *  کلیه پرسنل مدیریت اطالعات سالمت

میکروبشناس-علوم آزمایشگاه  هماتولوژی  31  *    339 

میکروبشناس-علوم آزمایشگاه  ایمنولوژی جدید تست های 31  *    337 

امور –امور اداری –کلیه پرسنل بیمارستانی 

پرسنل ستادی-مالی  

 338 بررسی آخرین اصالحات دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد 4  * 

امور –امور اداری –کلیه پرسنل بیمارستانی 

 مالی
(1)آشنایی با نرم افزار قاصدک یار و داشبرد اطالعاتی مدیران  8  *   336 

امور –امور اداری –کلیه پرسنل بیمارستانی 

 مالی
(2)آشنایی با نرم افزار قاصدک یار و داشبرد اطالعاتی مدیران  11  *   341 

تجهیزات  -کارشناسان رادیولوژی

پزشک-پزشکی  
 341 اصول و مبانی فیزیک ام آر آی 8  * 

تجهیزات  -کارشناسان رادیولوژی

پزشک -کاردان رادیولوژی-پزشکی  
 342 اصول و مبانی سی تی اسکن 8  * 

تجهیزات  -کارشناسان رادیولوژی

پزشک -پزشکی  

 343 رادیولوژی دیجیتال 8  * 

 -تجهیزات پزشکی-کارشناسان پرستاری

 پزشک
 344 دستگاه همودیالیز  8  * 

کارشناس تجهیزات -پرستار -پزشک

پزشک -پزشکی  

 
* 

 
11 

و اجزا دستگاه سونوگرافی و  کارگاه آشنایی با اصول کاربری

 اکوکاردیوگرافی

 معاونت

 درمان

 

345 

پزشک -کارشناس تجهیزات پزشکی  349 کارگاه آموزشی استاندارد های تجهیزات پزشکی 8  *  

پزشک -کارشناس تجهیزات پزشکی  347 الکترونیک کاربردی ویژه تعمیرات تجهیزات پزشکی 11  *  

تجهیزات کارشناس -بیهوشی-پرستار

پزشک -پزشکی  
 348 اصول کاربری تجهیزات اتاق عمل 12  * 

 -تاسیسات-کارشناس تجهیزات پزشکی

 پزشک
 346 الزامات سیلندرهای گاز طبی 8  * 

کارشناس -کارشناس تجهیزات پزشکی

پزشک -آزمایشگاه  
 351 آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی 8  * 

کارشناس -کارشناس بهداشت محیط

تجهیزات -پزشک-بهداشت عمومی

 پزشکی

 
* 

 
8 

آشنایی با قرارداد و دستورالعمل خرید امحاءپسماندهای 

 351 بیمارستانی



 352 کاربرد صحیح مواد ضدعفونی و گندزدا 4  *  کلیه کارکنان درمانی بیمارستانی

بیهوشی-اتاق عمل   353 روش کار در اتاق عمل 8  *  

ترخیصمدارک پزشکی، پذیرش و  11 کد گذاری بیماری ها و اعمال جراحی 8  *   ICD 354 

کلیه پرسنل بهداشتی درمانی، پرسنل 

 اداری، مالی
 355 ارتقاء سالمت کارکنان در حیطه فعالیت بدنی، تغذیه سالم و مصرف دخانیات 8  * 

 

 

 معاونت بهداشتی 
ستروئیدهااکورتیکوتجویز منطقی  انتی بیوتیکها و  8  *  گروه کلیه کارکنان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت 

 بهداشتی

 

 

 
 

359 

 357 تجویز منطقی  انتی بیوتیکها و کورتیکواستروئیدها 8  *  گروه کلیه کارکنان

 358 نحوه تدوین برنامه عملیاتی مراکز بهداشتی درمانی در بخش مالی و درآمد 8  *  گروه کلیه کارکنان

 356 آشنایی با قوانین و مقررات سازمانهای بیمه گر 8  *  گروه کلیه کارکنان

 391 اصول صحیح نسخ نویسی 8  *  گروه کلیه کارکنان

 391 آموزش نرم افزار نسبی خدمات مراقبت سالمت  8  *  گروه کلیه کارکنان

 392 آموزش مالی سامانه سیب 8  *  گروه کلیه کارکنان

کیفیت در آزمایشگاه سلتضمین  8  *  گروه کلیه کارکنان  393 

 394 تضمین کیفیت در آزمایشگاه ماالریا 32  *  گروه کلیه کارکنان

 395 تضمین کیفیت در آزمایشگاه لیشمانیوز 8  *  گروه کلیه کارکنان

1-اصول مستند سازی  8  *  گروه کلیه کارکنان  399 

2-اصول مستند سازی 8  *  گروه کلیه کارکنان  397 

1-مدیریت پذیرش و نمونه گیری  8  *  گروه کلیه کارکنان  398 

2-مدیریت پذیرش و نمونه گیری  8  *  گروه کلیه کارکنان  396 

 371  1مدیریت نمونه و ارجاع در آزمایشگاه 8  *  گروه کلیه کارکنان

2مدیریت نمونه و ارجاع در آزمایشگاه 8  *  گروه کلیه کارکنان  371 

 372 کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی و هماتولوژی 8  *  گروه کارکنانکلیه 

 373 تشخیص انگلهای روده ایی  19  *  گروه کلیه کارکنان

 374 نیازسنجی سالمت جامعه 8  *  گروه کلیه کارکنان

 375 عملیاتی مشارکتی  ریزی برنامه 8  *  گروه کلیه کارکنان

 379 (خودیاری فردی و) برنامه ملی خود مراقبتی 8  *  گروه کلیه کارکنان

 377 (سازمانیاجتماعی و  ) برنامه ملی خود مراقبتی  8  *  گروه کلیه کارکنان

 378 روش های ارزیابی ارگونومی درمحیط کار 19  *  گروه کلیه کارکنان

ازکاردرشاغلینتشخیص بیماری های تنفسی وشنوایی ناشی  19  *  گروه کلیه کارکنان  376 

 381 اصول خدمات بهداشت حرفه ای درکارگاههای صنفی فنی تولیدی 8  *  گروه کلیه کارکنان

 381 شناسایی وارزیابی مشاغل سخت وزیان آور 19  *  گروه کلیه کارکنان

 382 بهداشت حرفه ای درمشاغل خاص 21  *  گروه کلیه کارکنان

 گروه کلیه کارکنان
 383 اصول ایمنی وپیشگیری ازحوادث شیمیایی درمحیط کار 24  * 

 گروه کلیه کارکنان
 384 کار با سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط 8  * 

 گروه کلیه کارکنان
 385 اتبوع در برنامه مدیریت بهداشت هوتکالیف وزارت م 8  * 

 گروه کلیه کارکنان
 389 اعملیات بهداشت محیط روست 8  * 

 گروه کلیه کارکنان
 387 کنترل عوامل محیطی در شرایط اضطرار و حوادث غیر مترقبه 8  * 

 388 باز آموزی دستورالعمل های بهداشت مواد غذایی 8  *  گروه کلیه کارکنان

 386 آشنایی با بندپایان آفت بهداشتی و روشهای مبارزه با آنها 8  *  گروه کلیه کارکنان

 361 آزمایشات میکروبی آب 8  *  گروه کلیه کارکنان

 361 آزمایشات فیزیکوشیمیایی آب 8  *  گروه کلیه کارکنان

 362 ارتقا کیفیت آزمایشگاههای بهداشت آب وفاضالب 8  *  گروه کلیه کارکنان

 363 بهداشت محیط بیمارستانها 8  *  گروه کلیه کارکنان



 364 مراکز بهداشتی درمانی بهداشت محیط 8  *  گروه کلیه کارکنان

 365 کنترل دخانیات 8  *  گروه کلیه کارکنان

 369 پدافند غیرعامل درنظام سالمت 8  *  گروه کلیه کارکنان

(سیب)بازآموزی سامانه یکپارچه بهداشت  21  *  گروه کلیه کارکنان  367 

  *  گروه کلیه کارکنان
ساختار شبکهنظام جمع آوری و ثبت اطالعات  19  

(hnis)  368 

 366 مراقبتهای اولیه سالمت 19  *  گروه کلیه کارکنان

 411 نحوه ارائه خدمات سطح اول 19  *  گروه کلیه کارکنان

 411 در مناطق شهریPHCبازآموزی  مراقبین سالمت در برنامه تامین و ارتقاء  24  *  گروه کلیه کارکنان

 412 در سطح پایگاه و مراکز سالمتPHCپایش و ارزشیابی اجرای برنامه  19  *  گروه کلیه کارکنان

 413 (p4q)پرداخت مبتنی بر عملکرد  19  *  گروه کلیه کارکنان

 414 نحوه چیدمان خانه  بهداشت 19  *  گروه کلیه کارکنان

 415 چیدمان مرکز خدمات جامع سالمت و پایگاه سالمت 19  *  گروه کلیه کارکنان

(فصل اول) بازآموزی مربیان بهورزی 19  *  گروه کلیه کارکنان  419 

(فصل دوم) بازآموزی مربیان بهورزی 19  *  گروه کلیه کارکنان  417 

(فصل سوم)بازآموزی مربیان بهورزی 19  *  گروه کلیه کارکنان  418 

(فصل چهارم)بازآموزی مربیان بهورزی 19  *  گروه کلیه کارکنان  416 

 411 مهارت آموزی مربیان بهورزی 24  *  گروه کلیه کارکنان

69دوره های باز آموزی فصل اول بهورزان شاغل 35  *  گروه کلیه کارکنان  411 

69دوره های باز آموزی فصل دوم بهورزان شاغل 35  *  گروه کلیه کارکنان  412 

69بهورزان شاغل  دوره های باز آموزی فصل سوم 31  *  گروه کلیه کارکنان  413 

 414 استانداردهای جدید شبکه بهداشت ودرمان 19  *  گروه کلیه کارکنان

 415 بیمه روستایی و نظام ارجاع 19  *  گروه کلیه کارکنان

 419 (سیستم پرداخت آذرخش)مکانیسم پرداخت پزشک خانواده و بیمه روستایی 19  *  گروه کلیه کارکنان

 417 کارگاه ترویج تغذیه باشیرمادربامشارکت داوطلبان سالمت 8  *  گروه کلیه کارکنان

 418 کارگاه آموزشی تربیت مربی داوطلبان سالمت 28  *  گروه کلیه کارکنان

  کارگاه آنتی بیوتیک ها بامشارکت داوطلبان سالمت 8  *  گروه کلیه کارکنان

 

 

 

 

 

معاونت 

 بهداشتی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416 

 421 کارگاه سل با مشارکت داوطلبان سالمت 8  *  گروه کلیه کارکنان

 19  *  گروه کلیه کارکنان
کدگذاری علت فوت براساس طبقه بندی بین المللی بیماریها ویژه 

 421 (ICD11)پزشکان

 24  *  گروه کلیه کارکنان
المللی بیماریها ویژه کارشناسان کدگذاری علت فوت براساس طبقه بندی بین 

 422 (ICD11)ثبت مرگ

 423 کارشناس تغذیه بهداشت ویژه حوزه در نظام سالمت تحول برنامه در تغذیه 19  *  گروه کلیه کارکنان

 424 سالمت مراقب بهداشت ویژه حوزه در نظام سالمت تحول برنامه در تغذیه 19  *  گروه کلیه کارکنان

 425 پزشک بهداشت ویژه حوزه در نظام سالمت تحول برنامه در تغذیه 19  *  گروه کلیه کارکنان

 8  *  گروه کلیه کارکنان
دستورالعمل و شاخص های برنامه های بهبود تغذیه جامعه و تجزیه و تحلیل 

 429 شاخص ها 

 8  *  گروه کلیه کارکنان
و دیگر ریز مغذی ها بر اساس  Dپیشگیری و کنترل کمبود آهن، ید، ویتامین 

 427 بررسی پورا 

 8  *  گروه کلیه کارکنان
چربی )در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی  درمانی رژیماصول تغذیه و 

 428 (خون و فشار خون باال

 426 69چاقی در سال  تغذیه در پیشگیری از اضافه وزن و 8  *  گروه کلیه کارکنان

 431 دیابت در درمانی اصول تغذیه و رژیم 8  *  گروه کلیه کارکنان

 431 تغذیه سالمندان 8  *  گروه کلیه کارکنان

 432 طرح های دهان ودندان در تحول سالمت 19  *  گروه کلیه کارکنان

 433 آشنایی باتجهیزات و مواد دندانپزشکی 19  *  گروه کلیه کارکنان

 434 آموزش نرم افزارسامانه الکترونیک دندانپزشکی در طرح تحول 19  *  گروه کلیه کارکنان

یکنترل عفونت محیط و وسایل دندانپزشک 19  *  گروه کلیه کارکنان  
435 

 19  *  گروه کلیه کارکنان
 439 اهمیت تغذیه در سالمت دهان ودندان

 437 آموزش اصول مداخالت سالمت اجتماعی  819  *  گروه کلیه کارکنان



  کارگاه آموزشی فنون مقابله در بالیای طبیعی و مدیریت بحران  19  *  گروه کلیه کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت 

 بهداشتی
 

438 

 436 مهارتهای زندگی در کودکان  19  *  گروه کلیه کارکنان

 441 مداخله در بحران و خودکشی  8  *  گروه کلیه کارکنان

باردار و کاهش آسیبپیشگیری از اعتیاد  در زنان  19  *  گروه کلیه کارکنان  441 

 442 خودمراقبیتی و کاهش انگ  18  *  گروه کلیه کارکنان

 443 کارگاه ارتقا دانش در حوزه سالمت روان  19  *  گروه کلیه کارکنان

 444 فرزند پروری با رویکرد پیشگیری از اعتیاد 19  *  گروه کلیه کارکنان

  *  گروه کلیه کارکنان

19 

آموزشی بازنگری مراقبت های ادغام یافته کودک سالم کارگاه 

سال 9در کودکان زیر   445 

  *  گروه کلیه کارکنان

8 
کارگاه آموزشی بازنگری ارزیابی ، تشخیص و درمان ناخوشی های 

سال9کودکان زیر  449 

(کارکنانویژه )کارگاه آموزشی بازنگری تغذیه شیرخوار با شیرمادر 19  *  گروه کلیه کارکنان  447 

 448 کارگاه احیای پایه کودکان 8  *  گروه کلیه کارکنان

در دوران پیش یائسگی و یائسگی)سالمت زنان میانسال  8  *  گروه کلیه کارکنان ) 446 

 451 کارگاه شاخص های جمعیتی در سالمت باروری 8  *  گروه کلیه کارکنان

 451 عوامل موثر بر ناباروری کارگاه آموزشی 8  *  گروه کلیه کارکنان

 452 آشنایی با تعاریف و دستور عمل های سالمت مادران 8  *  گروه کلیه کارکنان

 453 آشنایی با اورژانس های بارداری و زایمان و بررسی موارد مرگ مادر 8  *  گروه کلیه کارکنان

 454 ومیانساالنفعالیت جسمانی درسالمندان  8  *  گروه کلیه کارکنان

 455 شیوه زندگی سالم در سالمندان ومیانساالن 8  *  گروه کلیه کارکنان

 459 (ویژه پزشکان)کارگاه آموزشی بازنگری تغذیه شیرخوار با شیرمادر 39  *  گروه کلیه کارکنان

 457 آموزش عملی سالمت مادران و نرم افزار سیب 8  *  گروه کلیه کارکنان

 458 کارگاه آموزشی پیشگیری از انتقال اچ ای وی ازمادربه کودک 19  *  گروه کارکنانکلیه 

 پیشگیری و کنترل آسم و آلرژی 8  *  گروه کلیه کارکنان

معاونت 

 بهداشتی
 

456 

 491 پیشگیری از حوادث و گزش 8  *  گروه کلیه کارکنان

 491 غیرواگیردخانیات و بیماری های  8  *  گروه کلیه کارکنان

  *  گروه کلیه کارکنان
8 

نقش ورزش در پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی و 

 492 دیابت و سرطانها 

 493 پیشگیری و کنترل دیابت 8  *  گروه کلیه کارکنان

 494 (SPSSاکسل، )کار با نرم افزارهای آماری  19  *  گروه کلیه کارکنان

 495 پیشگیری وکنترل بیماریهای ژنتیک و متابولیک 8  *  گروه کلیه کارکنان

 499 پیشگیری وکنترل بیماری های استخوانی و اسکلتی 8  *  گروه کلیه کارکنان

 497 کدگذاری و ثبت سرطان 8  *  گروه کلیه کارکنان

  *  گروه کلیه کارکنان
8 

پیشگیری وکنترل بیماریهای غددومتابولیک در نوزادان 

(هیپوتیروئیدی)  498 

سال تمام 17تا  5شناسنامه سالمت نوجوانان  24  *  گروه کلیه کارکنان  496 

سال 26تا  18شناسنامه سالمت جوانان  24  *  گروه کلیه کارکنان  471 

 471 تمرینات کششی در کالس 21  *  گروه کلیه کارکنان

اجتماعیارتقای مهارتهای  19  *  گروه کلیه کارکنان  472 

(5کاسپین )پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز جوانان و نوجوانان 21  *  گروه کلیه کارکنان  473 

 474 نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن 8  *  گروه کلیه کارکنان

 475 عوارض ناخواسته ایمنسازی 8  *  گروه کلیه کارکنان

 479 ایمنسازی  -زنجیره سرما  8  *  گروه کلیه کارکنان

 477 کارگاه مراقبت و درمان اچ آی وی و بیماریهای آمیزشی 8  *  گروه کلیه کارکنان

 478 آموزش و مشاور ه در ایدز و بیماریهای آمیزشی و ساخت رفتار سالم 19  *  گروه کلیه کارکنان

 8  *  گروه کلیه کارکنان
با الویت التور ، تیفوئید ، اسهال خونی ، ) از آب وغذا نظام مراقبت بیماریهای منتقله 

 476 (بوتولیسم 

 481 منتقله از آب و غذا بررسی طغیان بیماریهامطالعات اپیدمیولوژیکی  8  *  گروه کلیه کارکنان

 481 و گال  نظام مراقبت پدیکلوز 8  *  گروه کلیه کارکنان



 482 بیماری سلنظام مراقبت  8  *  گروه کلیه کارکنان

 483 نظام مراقبت حذف جذام 8  *  گروه کلیه کارکنان

 484 مدیریت برنامه حذف ماالریا 8  *  گروه کلیه کارکنان

 485 بررسی راههای کنترل بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان 8  *  گروه کلیه کارکنان

 489 آنفلوانزامراقبت سندرمیک  8  *  گروه کلیه کارکنان

 487 ( بیوتروریسم)مدیریت حوادث و بالیای انسان ساخت  8  *  گروه کلیه کارکنان

 488  احیا قلبی تنفسی پایه 19  *  گروه کلیه کارکنان

 486  آشنایی با دستگاههای پزشکی وتجهیزات تخصصی 19  *  گروه کلیه کارکنان

 461  اورژانس ها ودرمان های سرپایی –مراقبت های فوری  19  *  گروه کلیه کارکنان

 461  نحوه برخورد بابیماران درحال شوک 11  *  گروه کلیه کارکنان

 462  ضوابط نگهداشت تجهیزات پزشکی 11  *  گروه کلیه کارکنان

 463  استریلیزاسیون 11  *  گروه کلیه کارکنان

 464  پانسمان های نوینآموزش  11  *  گروه کلیه کارکنان

 

 

 

 

 واحد آموزش و توانمند سازی دانشگاه


