
تاریخ مجوزشماره مجوزنام دوره

ردیف مجوز درج 

شده در عناوین 

آموزشی مصوب 

دانشگاه

شغلی 

اختصاصی
رسته شغلیعمومی

تاریخ شروع 

دوره
برگزار کنندهتاریخ پایان دوره

1ACLS1400/ دفترپرستاری4/5/140010/5/1400پرستاران*115/31571400/3/11/د

2BLS1400/ دفترپرستاری8/4/140015/4/1400کارکنان پرستاری*115/31571400/3/11/د

/1400مدیریت استریلیزاسیون3 دفترپرستاری18/5/140018/5/1400کمک بهیاران*115/31571400/3/11/د

/1400پایگاه مراقبت های پرستاری درنفرولوژی4 دفترپرستاری13/6/140015/6/1400پرستاران*115/31571400/3/11/د

/1400ترویج تغذیه با شیرمادر5 دفترپرستاری24/5/140024/5/1400کارکنان پرستاری*115/31571400/3/11/د

/1400هموویژیالنس6 دفترپرستاری16/5/140016/5/1400پرستاران*115/31571400/3/11/د

/1400مدیریت مواجهه شغلی واحتیاطات استاندارد7 دفترپرستاری15/4/140015/4/1400کارکنان پرستاری*115/31571400/3/11/د

/1400شستشوی ابزار ومحلول های ضدعفونی 8 دفترپرستاری25/3/140031/3/1400کمک بهیاران*115/31571400/3/11/د

/1400اورژانس های تنفسی9 دفترپرستاری17/3/140017/3/1400پرستاران*115/31571400/3/11/د

آموزش و توانمندسازی1400/3/111400/4/24کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115رعایت حقوق گیرنده خدمت10

آموزش و توانمندسازی1400/4/231400/4/23کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115آموزش نحوه کار با نرم افزار حضور و غیاب چارگون11

آموزش و توانمندسازی1400/5/201400/5/20بهداشتی درمانی*14001400/03/11/د/3157/115ایمنی بیمار12

13
روشهای صحیح ضدعفونی، آشنایی با محلولها و 

گندزداها
*14001400/03/11/د/3157/115

کلیه رسته های 

معاونت درمان
آموزش و توانمندسازی1400/5/61400/5/6

آموزش و توانمندسازی1400/1/281400/1/28کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115ایمنی و اطفا حریق14

آموزش و توانمندسازی1400/5/191400/5/19کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115بهداشت محیط15

آموزش و توانمندسازی1400/4/141400/4/14کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115هوش هیجانی16

آموزش و توانمندسازی1400/2/271400/2/27کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115خودآگاهی و مدیریت هیجان17

آموزش و توانمندسازی1400/3/31400/3/3کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115ارتقاء کار تیمی18



*14001400/03/11/د/3157/115برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی19
- اداری مالی

- بهداشتی درمانی
آموزش و توانمندسازی1400/3/311400/3/31

*14001400/03/11/د/3157/115برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در نظام سالمت20
- اداری مالی 

- بهداشتی درمانی
آموزش و توانمندسازی1400/3/101400/3/10

آموزش و توانمندسازی1400/4/211400/4/21کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115مهارت های رفتاری و ارتباطی21

آموزش و توانمندسازی1400/4/281400/4/28کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115فنون سنجش و ارزیابی عملکرد22

آموزش و توانمندسازی1400/5/51400/5/5کلیه رسته ها*بدون مجوزبدون مجوزآشنایی با سامانه رستک23

آموزش و توانمندسازی1400/5/171400/5/17کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115بهداشت محیط24

آموزش و توانمندسازی1400/5/61400/5/6کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115بهداشت محیط25

آموزش و توانمندسازی1400/5/191400/5/19کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115بهداشت محیط26

آموزش و توانمندسازی1400/5/201400/5/20بهداشتی درمانی*14001400/03/11/د/3157/115مفاهیم ایمنی بیمار27

آموزش و توانمندسازی1400/5/201400/5/20منشی ها*بدون مجوزبدون مجوزآشنایی با مددکاری اجتماعی28

آموزش و توانمندسازی1400/5/251400/5/25کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115بهداشت محیط29

*14001400/03/11/د/3157/115نقل و انتقال ایمن30
-بهداشتی درمانی

آموزش و توانمندسازی1400/6/31400/6/3خدمات

*14001400/03/11/د/3157/115نقل و انتقال ایمن31
-بهداشتی درمانی

آموزش و توانمندسازی1400/6/101400/6/10خدمات

*14001400/03/11/د/3157/115نقل و انتقال ایمن32
-بهداشتی درمانی

آموزش و توانمندسازی1400/6/171400/6/17خدمات

*14001400/03/11/د/3157/115مدیریت پسماند33
-بهداشتی درمانی

آموزش و توانمندسازی1400/7/11400/7/1خدمات

آموزش و توانمندسازی1400/7/61400/7/6بهداشتی و درمانی*14011400/03/11/د/3157/115احتیاطات استاندارد34

آموزش و توانمندسازی1400/7/71400/7/7بهداشتی و درمانی*14021400/03/11/د/3157/115احتیاطات استاندارد35

آموزش و توانمندسازی1400/7/81400/7/8کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115ایمنی و سالمت شغلی36

آموزش و توانمندسازی1400/7/261400/7/26کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115ارگونومی در محیط کار37

آموزش و توانمندسازی1400/7/281400/7/28کلیه رسته ها*بدون مجوزبدون مجوزتخلفات اداری38



آموزش و توانمندسازی1400/8/31400/10/9کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115ایمنی و اطفا حریق39

آموزش و توانمندسازی1400/8/41400/8/4کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115استانداردهای رفتار حرفه ای40

آموزش و توانمندسازی1400/8/51400/8/5کلیه رسته ها*بدون مجوزبدون مجوزتخلفات اداری41

*14001400/03/11/د/3157/115مدیریت پسماند بیمارستانی42
-بهداشتی درمانی

آموزش و توانمندسازی۱۴۰۰.۸.۱۱۱۴۰۰.۸.۱۱خدمات

آموزش و توانمندسازی۱۴۰۰.۸.۱۲۱۴۰۰.۸.۱۲کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115اطفا حریق43

آموزش و توانمندسازی۱۴۰۰.۸.۱۲۱۴۰۰.۸.۱۲کلیه رسته ها*بدون مجوزبدون مجوزتخلفات اداری44

آموزش و توانمندسازی۱۴۰۰.۸.۱۳۱۴۰۰.۸.۱۳کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115مهارت های رفتاری و ارتباطی45

*14001400/03/11/د/3157/115مدیریت پسماند46
-بهداشتی درمانی

آموزش و توانمندسازی۱۴۰۰.۸.۱۸۱۴۰۰.۸.۱۸خدمات

آموزش و توانمندسازی۱۴۰۰.۸.۱۹۱۴۰۰.۸.۱۹کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115اصول ارگونومی در محیط کار47

*14001400/03/11/د/3157/115 مدیریت مواجه شغلی و احتیاطات استاندار48
-بهداشتی درمانی

آموزش و توانمندسازی۱۴۰۰.۸.۲۰۱۴۰۰.۸.۲۰خدمات

آموزش و توانمندسازی۱۴۰۰.۸.۲۶۱۴۰۰.۸.۲۶آزمایشگاه*14001400/03/11/د/3157/115استفاده از وسایل حفاظت فردی49

آموزش و توانمندسازی۱۴۰۰.۸.۲۶۱۴۰۰.۸.۲۶تویربرداری*14001400/03/11/د/3157/115تفسیر سی تی و گرافی50

آموزش و توانمندسازی۱۴۰۰.۹.۳۱۴۰۰.۹.۳کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115مهارت های رفتاری و ارتباطی51

آموزش و توانمندسازی۱۴۰۰.۹.۴۱۴۰۰.۹.۴تاسیسات*بدون مجوزبدون مجوزآشنایی با فرایندهای کاری تاسیسات52

آموزش و توانمندسازی۱۴۰۰.۹.۱۰ ۱۴۰۰.۹.۱۰ کلیه رسته ها*14001400/03/11/د/3157/115احیاء قلبی و ریوی پایه53

54
اصول مستندسازی اوراق پرونده پزشکی و سطوح 

*14001400/03/11/د/3157/115دسترسی

- بهداشتی درمانی

اداری - اجتماعی

آموزش و توانمندسازی1400.9.171400.9.17مالی

*بدون مجوزبدون مجوزحال خوب55
آموزش و توانمندسازی1400.9.281400.9.28پرسنل کلیه

*14001400/03/11/د/3157/115آشنایی با قوانین و مقررات اداری56
آموزش و توانمندسازی1400.10.61400.10.6پرسنل کلیه

*14001400/03/11/د/3157/115منشور حقوق بیمار57
آموزش و توانمندسازی1400.10.261400.10.26پرسنل کلیه

*14001400/03/11/د/3157/115پناه گیری  تخلیه58
آموزش و توانمندسازی1400.11.131400.11.13پرسنل کلیه




