
  

سال اول سال    ٩١       بازدید 
  
  ۹۱ ماهه اول سال ۶

  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت
محل 
  بازديد

  نيمه دوم  نيمه اول  نيمه دوم  نيمه اول  نيمه دوم  نيمه اول  نيمه دوم  نيمه اول  نيمه دوم  نيمه اول

ICU.A ICU.G CCU.A CCU.C ۱خصوصي   داخلي مردان  جراحي مردان  POST.A  ۱كودكان  CCU.P 
*  

  اطاق عمل

ICU.B ICU.P CCU.B CCU.F ۲خصوصي   داخلي زنان  جراحي زنان  POST.B  ۲كودكان  New  

CCU.A CCU.C ۱خصوصي   داخلي مردان  جراحي مردان  POST.A  ۱كودكان  CCU.P ICU.A ICU.G 
*  

  كت لب

CCU.B CCU.F ۲خصوصي   داخلي زنان  جراحي زنان  POST.B  ۲كودكان  New  ICU.B ICU.P 

 * CCU.P ICU.A ICU.G CCU.A CCU.C  ۱كودكان  POST.A  ۱خصوصي   داخلي مردان  جراحي مردان
EP.lab 

  
 New  ICU.B ICU.P CCU.B CCU.F  ۲كودكان  POST.B  ۲خصوصي   داخلي زنان  جراحي زنان 

  *  داخلي مردان  مردانجراحي  CCU.P ICU.A ICU.G CCU.A CCU.C  ۱كودكان  POST.A  ۱خصوصي 
استرس 

اكو 
TEE ،
  داخلي زنان  جراحي زنان New  ICU.B ICU.P CCU.B CCU.F  ۲كودكان  POST.B  ۲خصوصي   هولتر

  * POST.A  ۱خصوصي   داخلي مردان  جراحي مردان CCU.P ICU.A ICU.G CCU.A CCU.C  ۱كودكان 
تست 
  ورزش

 POST.B  ۲خصوصي   داخلي زنان  جراحي زنان New  ICU.B ICU.P CCU.B CCU.F  ۲كودكان 

  
  .هر نيمه ماه فقط مختص بازديد پرسنل دو بخش مذكور طبق برنامه مدون بازديد مي باشد -۱
                ۱۴:۳۰ الـي  ۷:۳۰، از سـاعت   )غيـر تعطـيالت  (فرسـتادن يكنفـر بـراي هـر روز كـاري      رابطين هر بخش موظف به معرفي و      -۲

 .جهت بازديد مي باشند

 .ي فقط دو نفر از پرسنل مجموع دو بخش مذكور طبق برنامه بازديد هستندهر روز پذيرا(*) بخشهاي مورد بازديد  -۳

 .فقط پرسنلي كه توسط رابطين آموزش و با هماهنگي سرپرستاران معرفي مي شوند، اجازه بازديد دارند - ۴

 .هستندموظف به معرفي خود و اجازه از سرپرستاران آن واحدها (*) پرسنل موقع ورود و خروج به بخشهاي مورد بازديد  - ۵

 .پرسنل موظف به رعايت سلسله مراتب ، قوانين و مقررات و اخالق حرفه اي در بخشهاي مورد بازديد مي باشند - ۶

 .در صورت عدم حضور پرسنل مربوطه به هر دليل در روز مورد نظر، فرصت بازديد براي آن بخش قابل تكرار نمي باشد -۷
 

 آموزش پرستاري


