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ثسوِ تؼبلي 

 

 ششمیه جلسٍ کمیتٍ اجرایی ي تًاومىدسازی مىابع اوساوی داوشگاٌ

 

زمان 
 26/10/1391تاریخ سٍ شىبٍ ريز 

 دقیقٍ 30 ساعت ي 2مدت   صبح 9ساعت شريع 

 

 19/10/91- 9775 ي وامٍ شمارٌ 6/10/91- 9320مًضًع وامٍ شمارٌ   ديرٌ َای آمًزشی پیشىُادی معايوت درمان داوشگاٌ-دستًر ايل

:  دوره های مصوب

 RCE ٍ FEMA 

 ّوبیص ارسیبثبى ارضذ 

 کبرگبُ ًحَُ ارسیبثي ثزًبهِ ٍ سبهبًِ پزسص ٍ پبسخ سکتِ ّبی للجي 

  آهَسش ًحَُ کبر ثبipodّبی هختع اػتجبرثخطي  

 پزستبر ٍ لبًَى 

 آضٌبیي ثب ثزًبهِ استزاتژیک ٍ رسبلت ثیوبرستبى 

 ضزح ٍظبیف گزٍُ پزستبری 

 رفتبری - کبرگبُ درهبى ضٌبختي(CBT) 

 کبرگبُ خبًَادُ درهبًي ثب رٍیکزد یکپبرچِ ًگز 

 رّب سبسی ٍ اًتمبل هػذٍهیي 

 هذیزیت پزستبری 

  (ّوٍَیژالًس)کبرگبُ آضٌبیي ثب ًحَُ استمزار ًظبم هزالجت اس خَى 

 کٌتزل کیفي داخلي هیکزٍة ضٌبسي 

 رٍش آًبلیش ادرار ٍ ثزرسي هبکزٍسکَپي ٍ هیکزٍسکَپي آى 

 کبرگبُ رٍش ّبی آسهبیطگبّي در تطخیع هٌٌژیت 

 : دوره های غیرمصوب

 آضٌبیي ثب اٍتیت هذیبی کَدکبى 

 آضٌبیي ثب اثزات دارٍّبی هَضؼي گَش هیبًي 

 آضٌبیي ثب اًَاع دیشآرتي 

 در خصًص ديرٌ َای آمًزشی مشاغل با تعداد گريٌ َدف محديد در داوشگاٌ -دستًر ديم

 همزر گزدیذ هسئَل آهَسش ٍ تَاًوٌذسبسی داًطگبُ پیگیزی ٍ ّوبٌّگیْبی السم را در خػَظ دٍرُ ّبی آهَسضي تک رضتِ ای را ثب سبیز :مته مصًبٍ

. ثؼول آٍرًذ تب کبرکٌبى داًطگبُ ًیش اس اهتیبسات آهَسضي استفبدُ ًوبیٌذ(ّن لطت)داًطگبّْب 

در خصًص ديرٌ َای آمًزشی يیژٌ کارشىاسان ي تکىسیه َای امًر داريیی  -دستًر سًم

آضٌبیي ثب اثزات دارٍّبی هَضؼي ثز گَش هیبًي، آضٌبیي ثب دارٍّبی هَرد :  در خػَظ دٍرُ ّبی پیطٌْبدی ثیوبرستبى هتیٌي ثب ػٌبٍیي:مته مصًبٍ

همزر گزدیذ کلیِ ENT استفبدُ در هؼبیٌِ چطن، آضٌبیي ثب تذاخالت غذایي ٍ دارٍیي، آضٌبیي ثب ػَارؼ گَارضي دارٍّبی هَرد استفبدُ در ثخص چطن ٍ 

ٍاحذّبی داًطگبُ پیطٌْبد دٍرُ ّبی آهَسضي هزثَط ثِ گزٍُ ّذف ٍیژُ کبرضٌبسبى ٍ تکٌسیي ّبی اهَر دارٍیي را اس طزیك هؼبًٍت غذا ٍ دارٍ داًطگبُ 

.  جْت ثزرسي ثِ کویتِ اجزایي ٍ تَاًوٌذسبسی داًطگبُ ارسبل ًوبیٌذ
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  سرپرست محترم مجتمع بیمارستاوی شُید بُشتی5/10/91-6788در خصًص وامٍ شمارٌ -  دستًر چُارم

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ضزکت در دٍرُ ّبی آهَسضي هطزٍط ثِ اًجبم ًیبسسٌجي هطبثك ثب پست سبسهبًي ٍ اخذ هػَثِ کویتِ اجزایي آهَسش ٍ : مته مصًبٍ

چٌبًچِ دٍرُ فَق در لبلت فزم ّبی ًیبسسٌجي دارای هجَس کویتِ هي ثبضذ احتسبة آى هطبثك ثب فزم . تَاًوٌذسبسی داًطگبُ لجل اس ثزگشاری دٍرُ هي ثبضذ

  .ٍ گزٍُ ّذف در سمف همزر سبػبت آهَسضي ثالهبًغ است
 

 

        

   :اعضاء   

            دکتز هْزداد فزسًذی پَر                                        رضب رضبیي                                             هْذی حبجي ًَرٍسی 

     هؼبٍى تَسؼِ هذیزیت ٍ هٌبثغ داًطگبُ                  هذیزتَسؼِ ٍ هٌبثغ اًسبًي داًطگبُ                هسئَل آهَسش ٍ تَاًوٌذسبسی داًطگبُ  

                 رئیس کویتِ                                                 ػضَ کویتِ                                                   دثیز کویتِ 

 

               هحجَثِ لزثبى پَر                                         هحوذرضب افبضل                                       هحوذ ٍاحذی پَر                        

  کبرضٌبس آهَسش ٍ تَاًوٌذسبسی داًطگبُ                     ػضَ ّیئت ػلوي داًطگبُ              سزپزست دفتز هؼبًٍت تَسؼِ هذیزیت ٍ هٌبثغ داًطگبُ 

                  ػضَ کویتِ       ػضَ کویتِ                 ػضَ کویتِ 

 

 

 

 ًوبیٌذُ هؼبًٍت درهبى داًطگبُ: خبًن هؼػَهِ حوشُ ثیذگلي: مدعو 

 ًوبیٌذُ دفتز آهَسش هذاٍم داًطگبُ:  آلبی دکتز هحوذػلي غجب:غایة
 

 


