
در دفتر معاون محترم توسعه مدیریت و منابع  اعضاءبا حضور  که در سی و دومین کمیته اجرایی آموزش دانشگاه
تایید و  دوره هاي آموزشی ذیلبرگزار شده  دوره هاي آموزشی مشروحه ذیل کلیه و رئیس کمیته اجرایی

صورت برگزار  ط کمیته اجرایی آموزش دانشگاه براي هر سال بوده و درصادره توس مجوزهاي ضمناً .پذیرفته شد
 .مجدد مجوز نمی باشد هاي آموزشی به جزء در موارد خاص قابل تمدید و صدور نشدن دوره

 

 شاغلین رسته فنی و مهندسی -
 ساعت ۴ آسانسور استانداردهاي آشنایی با  -1

 ساعت ۴ ارث آشنایی با توانمندیهاي گوگل -2

 ساعت ۴ ن مسکن و ساختمانتشریح قوانین ، مقررات و جایگاه سازندگا  -3

 ساعت ۴ کناف  -4

 ساعت ۴ آن محصوالت گاز سوز و ویژگی دود کش هاي  -5

 ساعت ١۶ اتصاالت در سازه هاي فوالدي روشهاي اجرا و کنترل -6

 ساعت ١۶ تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها روشهاي -7

 ساعت ١۶ ریزي بتن هاي ویژه و روشهاي خاص بتن -8

 

 :بهداشتی معاونت -

  ساعت ١۶ عمومی -زندگی مختلف تغذیه در دورانهاي -1

 ساعت ٨ عمومی - خودکشی پیشگیري از -2

 ساعت ٨ عمومی  - پرفشاري خون و راهاي مقابله با آن -3

 ساعت ٨ عمومی - آموزش پیشگیري و کنترل بیماري دیابت  -4

 ساعت ١٠ کودکان غربالگري تکامل -5

 ساعت ١۶ شبکه ثبت و گزارش گیري از برنامه هاي نرم افزار ساختار -6

  ساعت ١۶ ریوي - انسدادي آسم و بیماریهاي  -7
 
 
 



 

 :معاونت درمان -

 ساعت ١۴۴ بیمارستانی مدیریت پیشرفته  -1

 ساعت ٨ پایه عروقی -احیاء قلبی -2

  ساعت ١٨ ا الکتروشوك عروقی پیشرفته و استفاده از -احیاء قلبی   -3

 ساعت ٨ تعهدي حسابداري -4

  ساعت١۶ا مانور مدیریت  -5

 ساعت ٨ خطرناك مواد مدیریت صحنه حاوي -6

 ساعت ٣٢ پزشکی مدیریت تجهیزات -7

 ساعت١٨ آن آموزش متدهاي جدید گرافی هاي سیستم ادراري و بیماریهاي مرتبط با -8

  ساعت٢٠ درمدیریت غذایی آشنایی با سیستم تضمین ایمنی مواد غذایی و نقشهاي آن -9

 ساعت٨ مرتبط با احیاء تخصصی کار با ونتیالتور و سایر تجهیزات -10

  ساعت ۴ خود مهارتهاي رفتاري و ارتباطی ارتقاي -11

 ساعت ١٢ بخشی بهداشت محیط و کنترل عفونت در اعتبار -12

 :حوزه ریاست -

  ساعت ٢۴ عمومی تبلیغات در روابط  -1

 :دارو معاونت غذا و -

 ساعت١۶ آن تخمیر و فرآورده هاي  -1

 :بعمنا معاونت توسعه مدیریت و-

 ساعت ١۶ مدیریت حسابداري -1

 :فرهنگی معاونت دانشجویی و -2

 ساعت ٣٠ اجتماعی رفتاري اختالل اضطراب -درمان شناختی  -3

 ساعت ۶ آن حریق و راههاي پیشگیري از اطفاء -4

 


