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 کمیته اجرایی آموزش دانشگاه ورتجلسهص   
 با سالم و احترام

با حضور اعضاء در دفتر معاون محترم  12/6/91روز یکشنبه مورخ  8:30کمیته اجرایی آموزش دانشگاه ساعت با نام خدا بیست و هشتمین 
 .شروحه ذیل تصمیم گیري شدو رئیس کمیته اجرایی آموزش دانشگاه تشکیل و در خصوص موارد م توسعه مدیریت و منابع

دوم  ماهه 6از مجموعه دوره هاي عمومی نظام آموزش کارکنان در   »تبیین سیاست هاي کلی نظام اداري کشور« آموزشی   برگزاري دوره-1
 سال جاري 

م مهندسی جهت و موافقت در خصوص پذیرش دوره هاي تخصصی مورد تایید سازمان نظا 15/9/89مورخ 314365/209طرح نامه شماره  -2
 .شاغلین رسته فنی و مهندسی از تاریخ ابالغ نامه فوق الذکر

 :ارائه و تصویب گردید مشروحه ذیل توسط نمایندگان معاونت ها دوره هاي آموزشی -3

 :معاونت بهداشتی -
  ساعت 16                                                                                                                 مراقبت هاي ادغام یافته سالمت سالمندان -1
  ساعت 16                                                                                         بهبود شیوه زندگی سالم در دوران سالمندي-2
 ساعت16                                                                                                    شناخت شبکه هاي بهداشتی درمانی-3
 ساعت 8                                                                                                            حاملگی پرخطر و در معرض خطر -4
 ساعت 8                                                                                                                             پیشگیري از خودکشی -5
 ساعت  16                                                                                     مفاهیم و رویکردهاي آموزش و ارتقاء سالمت-6
 ساعت 8                                                                                            و کنترل بیماري دیابت آموزش پیشگیري -7
 ساعت 8                                                            مدیریت پسماندهاي عفونی و نحوه انتقال نمونه هاي عفونی -8
 :معاونت درمان -

 ساعت 40                                                                                                           )دیالیز( پرستاري در بخش ویژه -1
 ساعت 40                                                          )بخش مراقبتهاي ویژه قلب CCU( پرستاري در بخش ویژه -2
 ساعت 40                                                                                                               ا                             )ICU(پرستاري در بخش ویژه -3

 ساعت 40                                                                                                                        پرستاري در بخش روان-4 
  ساعت 40ا                                                                                                    )NICU(پرستاري در بخش ویژه  -5
 ساعت 60                                                                                                           لیپرستاري در بخش هاي داخ-6
 ساعت 10                                                                                                                 تریاژ و روشهاي صحیح آن -7
 ساعت 24                                                                           115شناخت داروهاي مورد استفاده در اورژانس  -8
   ساعت 6           و پالس اکسی متري ECGآشنایی با نگهداشت و تعمیرات اولیه دستگاه الکتروشوك، -9

 ساعت 15                                                                                   دابیر پرستاريمفاهیم پایه عمل جراحی و ت-10
  ساعت 40                                                                                                       پرستاري در بخش هاي جراحی -11
 ساعت 40                                                                        ر بخشهاي زنان مامایی و جراحی زنانپرستاري د-12
  ساعت 45                                                                                         مدیریت کیفیت و مدیریت در پرستاري-13
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 ساعت 8                       نحوه انجام و تفسیر نتایج کنترل کیفی داخلی دربخشهاي مختلف آزمایشگاه-14
 ساعت 8                                                                                   تعیین کیفیت در آزمایشگاههاي بانک خون-15
 ساعت 8                                                     نتایج برنامه ارزیابی خارجی کیفیتنحوه تفسیر و استفاده از -16
 ساعت 8                                                                                                                   اخالق و مقررات حرفه اي-17
 ساعت 24                                                      و غذا و اثرات متقابل داروها و وضعیت تغذیهتداخالت دارو  -18
 ساعت 32                                                                                                    مراقبت هاي تغذیه اي در دیالیز -19
 :شیمعاونت آموز-

 ساعت 8                                                                                                                        ارگونومی در محیط کار -1
 ساعت8                                                                                 کاربرد روشهاي نوین مراقبت و پانسمان زخم -2
 :معاونت پژوهشی-

 ساعت8                                                                                                    مسئله یابی و روشهاي حل مسئله -1
 :حوزه ریاست -

1- NETWORK                                                                                                                                 ساعت40 ا 
2-CCNA                                                                                                                                              ساعت60 ا 
3-)CCNP(SWITCH                                                                                                                     ساعت55 ا 
4-)CCNP(ROUTE                                                                                                                         ساعت55 ا 
5- )CCNP(TSHOOT                                                                                                                     ساعت40                             ا   
 ساعت 8                                                                                                                                       گزارش نویسی -6
 ساعت 8                                                                                                                                        نحوه برخورد با ارباب رجوع -7

                                                                                                             
 :و دارو معاونت غذا -6

 ساعت34                                                                                                                      تکنولوژي صنایع روغن -1
 :معاونت توسعه مدیریت و منابع- 

 ساعت 16                                                                                                                                            قانون کار -1
 ساعت 8                                                    آشنایی با آئین نامه اداري و استخدامی هیات امناء دانشگاه -2
  ساعت 8                                                                                            آشنایی با دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي کارکنان -3

 زاده تقی شکرانه  زاده فتاحی  لیدا فریور فرشید دکتر معمارزاده  هنگامه  بینایی  تقی  اعتمادي فاطمه
 مسئول کارشناس

 خدمت ضمن آموزش
 تشکیالت گروه رئیس

 مشاغل بندي طبقه و
 آموزش و

 توسعه مدیر معاون
 انسانی ایهسرم

 مدیریت توسعه معاون
 منابع و

 مسئول کارشناس
 و ریزي برنامه

 آموزش ارزشیابی

 مسئول کارشناس
  پرستاري دفتر

 


