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 2از1صفحه 01/07/1391تاریخ آخرین ویرایش:      

 

 توزيع نسخ : مسئول آموزش

 محل برگزاري برگزاركننده/ نام مدرس مدت دوره )ساعت( تاريخ برگزاري عنوان دوره آموزشي رديف
تعداد 

 نفرات

 نفر 50 كالس آموزش يسمانه رجوند 6 20/1/99 در كرونا طیبهداشت مح 1

 3 22/2/99 دوران كروناكنترل استرس در  2
دكتر -يومیدكتر ق

 دكتر خادم الرضا-انیصالح
 نفر 24 تئاتر يآمف

 نفر 19 كالس آموزش يديمهندس جد 2 13/3/99 چارگون ستمیبا س ييآشنا 3

 نفر 11 كالس آموزش مهندس سجادي 2 18/3/99 ها در رستک تهیكم راتییبا تغ ييآشنا 4

 3 19/3/99 كنترل استرس در دوران كرونا 5
دكتر -يومیدكتر ق

 دكتر خادم الرضا-انیصالح
 نفر 13 تئاتر يآمف

 نفر 12 كالس آموزش مهندس قالوند 2 4/4/99 يپزشک زاتیتجه تيريبا نرم افزار مد ييآشنا 6

 نفر 7 آمفي تئاتر يخانم دكتر لواسان 3 10/4/99 استرس تيري( مدناریكارگاه)وب 7

 نفر 45 تئاتر يآمف خانم دكتر خادم الرضا 3 23/4/99 سوگ تيريكارگاه مد 8

 نفر 43 تئاتر يآمف يسمانه رجوند 6 26/4/99 در كرونا طیبهداشت مح 9

 نفر 17 تئاتر يآمف يسمانه رجوند 6 29/4/99 در كرونا طیبهداشت مح 10

 نفر 43 آمفي تئاتر عزيزه آسیاباني 6 26/4/99 منينقل و انتقال ا ياستانداردها 11
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 2از2صفحه 01/07/1391تاریخ آخرین ویرایش:      

 

 توزيع نسخ : مسئول آموزش

 نفر 18 غیرحضوري لیال لک 16 1/5/99 يآموزش اكسل كاربرد 12

 نفر 7 درون بخش آقاي بحريني 8 6/5/99 هيپا يويو ر يقلب ایاح 13

 2 8/5/99 انيبر همتا يمبتن يتيمداخالت حما 14
 نفر 5 كالس آموزش دكتر لواساني

 هيپا يويو ر يقلب ایاح 15
12/5/99 8 

 نفر 5 درون بخش آقاي بحريني

 ها مارستانیدر ب يروان يكارگاه تاب آور 16
27/5/99 18 

 نفر 70 آمفي تئاتر دكتر كاظم زاده

 نفر 8 كالس آموزش خانم سلیماني 6 12/6/99 يرفتار حرفه ا ياستانداردها 17

 

 مدیر امور عمومی و منابع انسانیبخش                                                مسئول                            مدیر سیستم ها و روش ها            مسئول آموزش و توانمندسازی  


