
  ۹۱  خرداد
 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول روزهاي هفته

 شنبه

 ۶  
  دوره بازآموزي اطفال

 ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۱۳ ۲۰  
  دوره بازآموزي داروهاي قلبي   

             ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۲۷  
  دوره بازآموزي داروهاي قلبي   

             ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

 يكشنبه

 ۷   
  دوره بازآموزي اطفال

 ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۱۴  
 تعطيل

۲۱  
  دوره بازآموزي داروهاي قلبي   

             ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۲۸  
  دوره بازآموزي داروهاي قلبي   

             ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

 دوشنبه

۱   
  دوره بازآموزي اطفال

  ۱۱- ۱۲:۳۰  و۹-۱۰:۳۰ساعت 

۸  
  دوره بازآموزي اطفال

 ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۱۵  
 تعطيل

۲۲  
  دوره بازآموزي داروهاي قلبي   

             ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۲۹  
 تعطيل

۹  
  دوره بازآموزي اطفال

 ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 
 سه شنبه

۲  
  دوره بازآموزي اطفال

  ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 
4. CPR (A)  

۱۶  
  آموزي اطفالدوره باز

 ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۲۳  
  دوره بازآموزي داروهاي قلبي   

             ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۳۰  
  دوره بازآموزي داروهاي قلبي   

             ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۱۰  
  ازآموزي اطفالدوره ب

 ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۱۷  
  دوره بازآموزي اطفال

 ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۳۱  
  دوره بازآموزي داروهاي قلبي   

             ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 
 چهارشنبه

۳  
  دوره بازآموزي اطفال

 ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

4. CPR (B)  آزمون دوره بازآموزي اطفال  

۲۴  
  دوره بازآموزي داروهاي قلبي   

           ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

  آزمون بازآموزي داروهاي قلبي
۴  

  ارتباط  . ۳
 ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۱۱  
  گزارش نويسي. ۴

 ۹-۱۰:۳۰ساعت 

۱۸  
Hand Rub 3.    

 ۹-۱۰:۳۰ساعت 

Hand Rub 4.  
  ۱۱-۱۲:۳۰ساعت 

  ارتباط  . ۴ پنجشنبه
  ۱۱-۱۲:۳۰ساعت 

  رش نويسيگزا. ۵
  ۱۱-۱۲:۳۰ساعت 

  جلسه رابطين آموزش
                 D سالن ۱۰-۱۱:۳۰ساعت 

۲۵  
  دوره بازآموزي داروهاي قلبي   

             ۱۱- ۱۲:۳۰ و ۹-۱۰:۳۰ساعت 

 

  ۲۶ ۱۹ ۱۲ ۵ جمعه

  :سرپرستارن محترم و رابطين گرامي -
 . نفر جهت شركت در دوره هاي فوق به واحد آموزش پرستاري معرفي نمايد۲لطفاً هر بخش حداقل  -

 . شركت پرسنل در دوره هاي مذكور، امتياز مثبت و عدم شركت ، امتياز منفي خواهد داشتمعرفي و -

 . تعلق مي گيرد۱۴ باالي Post test مي باشد كه در اولين و آخرين جلسه دوره برگزار مي شود و گواهينامه دوره صرفاً به نمرات Post test و Pre testدوره ها داراي آزمون  -

 » در سالن آمفي تاتر برگزار خواهد شدضمناً كليه كالسها«


