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 درمان صنعت نفت بوشهر و خارگبهداشت و 

 موزش و پژوهشآاحد و

 0011تقویم آموزشی سال 
 
 
 
 
 
 

 درصد تعداد محتوای دوره ردیف

 آموزش

 4/5 40 بهبود مدیریت 0

 5/86 703 های تخصصی و شغلیدوره 4

 3/00 50 کارکنان های عمومیدوره 7

 07/3 77 خدمات گیرندگان های عمومیدوره 0

5 
آموزش سازمان، آموزش )آموزشی پیش بینی 

 ( بوشهر و علوم پزشکی بوشهر
75 8/3 

 پژوهش

 5/63 3 برنامه پژوهشی 8

 5/04 0 پیش بینی پژوهش 3

  

   030  :پیش بینی شده آموزشی و پژوهشی  هایکل دوره

 087: دوره های آموزشی

 6: پژوهش
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 آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ، 0011فروردین تقویم آموزشی 

ف
ردی

 

 نوع دوره عنوان دوره

ه 
ت ب

مد اع
س

 ت

 اریمحل برگز گروه هدف

1 Morning Report بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 8 شغلی تخصصی 

2 Morning Report بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 4 شغلی تخصصی 

3 Case report بیمارستان توحید جم و ماما پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی 

4 Case report ستان خلیج فارس خارگبیمار و ماما پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی 

 غیرحضوری مدیران 2 مدیریتی مقررات اداری 5

 بیمارستان توحید جم پزشکان 2 شغلی مقررات اداری 6

 بیمارستان توحید جم پرسنل پذیرش 2 شغلی مالحظات پذیرش بیمار 7

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرسنل پذیرش 2 شغلی مالحظات پذیرش بیمار 8

 غیر حضوری پرسنل پذیرش 2 شغلی بیمارمالحظات پذیرش  9

 جم حضوری و غیر حضوری مادران باردار 2 گیرندگان خدمت مراقبت های بارداری 11

 خارگ حضوری و غیر حضوری مادران باردار 2 گیرندگان خدمت مراقبت های بارداری 11

 بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی *(1)های پزشکیاورژانس 12

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (1)های پزشکی اورژانس 13

 درمانگاههای منطقه عسلویه پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (1)اورژانسهای پزشکی  14

 غیر حضوری پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (1)اورژانسهای پزشکی  15

 بیمارستان توحید جم وه ماماییگر 3 شغلی تخصصی *(1)های ماماییاورژانس 16

 بیمارستان خلیج فارس خارگ گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (1)ماماییهایاورژانس 17

 بیمارستان توحید جم پرستاران اورژانس 2 شغلی تخصصی (ESI)تریاژ اورژانس 18

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستاران اورژانس 2 شغلی تخصصی (ESI)تریاژ اورژانس 21

 غیر حضوری مدیران ـــ مدیریتی ویدیو کنفرانس 21
 غیر حضوری ـــ ـــ شغلی  بینی آموزش سازمانپیش 22

 ـــ شغلی تخصصی آموزشیوبینارهایپیش بینی  23
-طبق برنامه دانشگاه

 های علوم پزشکی
 غیر حضوری

24 
آموزش های نشده پیش بینی 

 واحد آموزش
 ــــ ــــ ــــ ــــ

 بیمارستان توحید جم نیروهای خدمات 2 شغلی ی ضد عفونیمحلول ها 25

 بیمارستان توحید جم پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  26

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  27

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  28

  از جمله تروما، آریتمی و .  ایی در این دوره ها آموزش داده خواهند شداورژانس های شایع پزشکی و مام: 16و  12توضیح ردیف... 
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 ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ0011تقویم آموزشی اردیبهشت 

ف
ردی

 

 نوع دوره عنوان دوره

ه 
ت ب

مد

ت
اع

س
 

 محل برگزاری گروه هدف

 ستان توحید جمبیمار پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (2)اورژانس های پزشکی  1

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (2)اورژانس های پزشکی  2

 درمانگاههای منطقه عسلویه پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (2)اورژانس های پزشکی  3

 غیر حضوری پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (2)اورژانس های پزشکی  4

5 Morning Report بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 8 شغلی تخصصی 

6 Morning Report بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 4 شغلی تخصصی 

7 Case report بیمارستان توحید جم و ماما پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی 

8 Case report بیمارستان خلیج فارس خارگ و ماما پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی 

 بیمارستان توحید جم گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (2)ی مامایی اورژانس ها 9

 بیمارستان خلیج فارس خارگ گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (2)اورژانس های مامایی  11

11 
اصول پایش  *(1)پزشک خانواده 

 در پزشکی خانواده
 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی

-کلینیک های خانواده شهرک

 های نفتی جم

12 
اصول پایش در  (2)نواده پزشک خا

 پزشکی خانواده
 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی

-کلینیک های خانواده شهرک

 های نفتی جم

13 
اصول پایش در  (3)پزشک خانواده 

 پزشکی خانواده
 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی

-کلینیک های خانواده شهرک

 های نفتی جم

14 
اصول پایش در  (4)پزشک خانواده 

 پزشکی خانواده
 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی

-کلینیک های خانواده شهرک

 های نفتی جم

15 
اصول پایش در  (5)پزشک خانواده 

 پزشکی خانواده
 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی

-کلینیک های خانواده شهرک

 های نفتی جم

 غیر حضوری کلیه کارکنان 2 عمومی مالحظات حوادث هسته ای 16

 غیر حضوری کلیه کارکنان 1 مومیع اهدا عضو، اهدا زندگی 17

18 
بهداشت دهان ) *آموزش همگانی

(و دندان  
 غیر حضوری گیرندگان خدمات 1 عمومی

 غیر حضوری پرسنل درمانی 1 شغلی تخصصی تازه های کووید 19

 غیر حضوری غیر درمانی 1 عمومی تازه های کووید 21
 تان توحید جمبیمارس پزشک 2 شغلی تخصصی اخالق پزشکی و حرفه ای 21
 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک 2 شغلی تخصصی اخالق پزشکی و حرفه ای 22
 غیر حضوری پزشک 2 شغلی تخصصی اخالق پزشکی و حرفه ای 23
 غیر حضوری کادر درمان 2 شغلی تخصصی اصطالحات پزشکی 24
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 و خارگ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر 0011تقویم آموزشی اردیبهشت 

 
 بیمارستان توحید جم پرستار، ماما 2 شغلی عمومی مقررات اداری 25
 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار، ماما 2 شغلی عمومی مقررات اداری 26
 غیر حضوری پرستار، ماما 2 شغلی عمومی مقررات اداری 27
 غیر حضوری کلیه پرسنل 4 عمومی زبان انگلیسی 28

29 
ی با مفاهیم اساسی آشنای)کامپیوتر 

 (و پایه کامپیوتر
 غیر حضوری کلیه پرسنل 4 عمومی

 غیر حضوری جم حضوری و مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 31

 غیر حضوری خارگ حضوری و مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 31

 غیر حضوری ـــ ـــ شغلی  بینی آموزش سازمانپیش 32

 غیر حضوری  ـــ مدیریتی ویدیو کنفرانس 33

 ـــ شغلی تخصصی آموزشیوبینارهایپیش بینی  34
طبق برنامه ماهانه 

 علوم پزشکی
 غیر حضوری

35 
آموزش های پیش بینی نشده 

 واحد آموزش
 ـــ ـــ ـــ ـــ

36 
ویژه ماه مبارک )تفسیر قرآن 

 (رمضان
 یغیر حضور کلیه پرسنل 21 عمومی

 غیر حضوری کلیه پرسنل 6 عمومی آموزش صحیح خوانی قرآن 37

 بیمارستان توحید جم پرسنل اتاق عمل 2 شغلی تخصصی استریل کردن ابزار و اسکراب 38

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرسنل اتاق عمل 2 شغلی تخصصی استریل کردن ابزار و اسکراب 39

41 HSE (بیمارستان سبز) 3 شغلی تخصصی 
مسئولین بخش ها و 

 بهداشت محیط
 بیمارستان توحید جم

41 HSE (بیمارستان سبز) 3 شغلی تخصصی 
مسئولین بخش ها و 

 بهداشت محیط
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 غیر حضوری مدیریان 2 مدیریتی مدیریت بحران 42

 بیمارستان توحید جم پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  43

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 1 تخصصیشغلی  ECGتفسیر  44

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  45
  کی بوشهر انجام خواهد شدشاه علوم پزاهم بهداشت و درمان بوشهر و دانشگطبق برنامه پزشکی خانواده سازمان و تف: 11توضیح ردیف. 

  همکاری آموزش شهرک های نفتی جم انجام با و ، مناسبت های بهداشتی درمانی شی پزشکیطبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموز: 18توضیح ردیف

 .خواهد شد
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 ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ0011 خردادتقویم آموزشی 

ف
ردی

 

 نوع دوره عنوان دوره

ه 
ت ب

مد

ت
اع

س
 

 محل برگزاری گروه هدف

 بیمارستان توحید جم ، پرستارپزشک 3 شغلی تخصصی (3)های پزشکی اورژانس 1

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (3)های پزشکی اورژانس 2

 های منطقه عسلویهدرمانگاه پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (3)های پزشکی اورژانس 3

 غیر حضوری پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (3)های پزشکیاورژانس 4

 بیمارستان توحید جم گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (3)مامایی های اورژانس 5

 بیمارستان خلیج فارس خارگ گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (3)های مامایی اورژانس 6

7 
اصول پایش  (6)پزشک خانواده 

 در پزشکی خانواده
 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی

کلینیک های خانواده 
 های نفتی جمشهرک

8 
اصول پایش ( 7)پزشک خانواده 

 در پزشکی خانواده
 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی

کلینیک های خانواده 
 های نفتی جمشهرک

9 
اصول پایش ( 8)پزشک خانواده 

 در پزشکی خانواده
 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی

کلینیک های خانواده 
 های نفتی جمشهرک

11 
اصول پایش ( 9)پزشک خانواده 

 در پزشکی خانواده
 پزشک، پرستار 2 خصصیشغلی ت

کلینیک های خانواده 
 های نفتی جمشهرک

11 
اصول ( 11)پزشک خانواده 

 پایش در پزشکی خانواده
 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی

کلینیک های خانواده 
 های نفتی جمشهرک

12 
پیشگیری از )آموزش همگانی 

 (سرطان
 غیر حضوری گیرندگان خدمات 2 عمومی

13 Morning Report بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 8 غلی تخصصیش 

14 Morning Report بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 4 شغلی تخصصی 

15 Case report بیمارستان توحید جم و ماما پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی 

16 Case report بیمارستان خلیج فارس خارگ و ماما پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی 

17 
ای پرستاری و اخالق حرفه

 منشور حقوق بیماران
 بیمارستان توحید جم پرستار 2 شغلی تخصصی

18 
ای پرستاری و اخالق حرفه

 منشور حقوق بیماران
 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 2 شغلی تخصصی

19 
ای پرستاری و اخالق حرفه

 منشور حقوق بیماران
 غیر حضوری پرستار 2 شغلی تخصصی

 غیر حضوری کادر درمان 2 شغلی تخصصی اصطالحات پزشکی 21
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 ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ0011 خردادتقویم آموزشی 
 

21 
کارگاه احیا قلبی و عروقی 

 1گروه ( ALS)پیشرفته 
 4 شغلی تخصصی

ویژه پزشکان، 
پرستاران اورژانس، 

CCU 

 بیمارستان توحید جم

22 
قلب و عروق کارگاه احیا 

 2گروه ( ALS)پیشرفته 
 4 شغلی تخصصی

ویژه پزشکان و 
پرستاران اورژانس و 

CCU 

 بیمارستان توحید جم

23 
کارگاه احیا قلب و عروق 

 1گروه ( ALS)پیشرفته 
 بیمارستان خلیج فارس خارگ ویژه پزشکان 4 شغلی تخصصی

24 
کارگاه احیا قلب و عروق 

 2گروه ( ALS)پیشرفته 
 بیمارستان خلیج فارس خارگ ویژه پزشکان 4 یشغلی تخصص

25 
کارگاه احیا قلب و عروق 

 (ALS)پیشرفته 
 منطقه ویژه ویژه پزشکان 4 شغلی تخصصی

26 
کارگاه احیا قلب و عروق 

 (ALS)پیشرفته 
 غیر حضوری ویژه پزشکان 4 شغلی تخصصی

27 
آشنایی با سیستم )کامپیوتر 

 (عامل ویندوز
 غیر حضوری کلیه پرسنل 4 عمومی

 حضوری و غیر حضوری جم مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 28

 مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 29
حضوری و غیر حضوری 

 خارگ
 غیر حضوری ـــ ـــ شغلی  بینی آموزش سازمانپیش 31

 ریغیر حضو مدیران ـــ مدیریتی ویدیو کنفرانس 31

 ـــ شغلی تخصصی آموزشیوبینارهایپیش بینی  32
های دانشگاهبرنامه 

 علوم پزشکی
 غیر حضوری

33 
های پیش بینی نشده آموزش

 واحد آموزش
 ـــ ـــ ـــ ـــ

34 
HSE (ها وتجهیزات دستگاه

 (پزشکی
 بیمارستان توحید جم کلیه پرسنل 3 عمومی

35 
HSE (ها وتجهیزات دستگاه

 (پزشکی
 بیمارستان خلیج فارس خارگ کلیه پرسنل 3 عمومی

 غیر حضوری مدیران 2 مدیریتی (مدیریت استرس)روانشناسی  36

 غیر حضوری کلیه پرسنل 2 عمومی (مدیریت استرس)روانشناسی  37

     (واحد آموزش)پژوهش آماری  38
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 ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ0011تقویم آموزشی خرداد 
 

39 
تغذیه و رژیم )سالمت کارکنان 

 (غذایی
 بیمارستان توحید جم کلیه پرسنل 2 عمومی

41 
تغذیه و رژیم )سالمت کارکنان 

 (غذایی
 بیمارستان خلیج فارس خارگ کلیه پرسنل 2 عمومی

41 
تغذیه و رژیم )سالمت کارکنان 

 (غذایی
 غیر حضوری کلیه پرسنل 2 عمومی

 بیمارستان توحید جم پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  42

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  43

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  44
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 ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ0011 تیرتقویم آموزشی 

ف
ردی

 

 نوع دوره عنوان دوره

ه 
ت ب

مد

ت
اع

س
 

 محل برگزاری گروه هدف

 بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (4)اورژانس های پزشکی  1

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (4)اورژانس های پزشکی  2

 درمانگاههای منطقه عسلویه پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (4)اورژانس های پزشکی  3

 غیر حضوری پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (4)اورژانس های پزشکی  4

 بیمارستان توحید جم گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (4)اورژانس های مامایی  5

 بیمارستان خلیج فارس خارگ گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (4)اورژانس های مامایی  6

 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی (11)پزشک خانواده  7
کلینیک های خانواده 

 های نفتی جمشهرک

8 
آشنایی با طب )آموزش همگانی 

 (مکمل
 غیر حضوری گیرندگان خدمات 2 عمومی

9 Morning Report بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 8 شغلی تخصصی 

11 Morning Report بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 4 شغلی تخصصی 

11 Case report تان توحید جمبیمارس و ماما پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی 

12 Case report بیمارستان خلیج فارس خارگ و ماما پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی 

 غیر حضوری پرسنل درمانی 2 شغلی تخصصی تازه های کووید 13

 غیر حضوری غیر درمانی 2 عمومی تازه های کووید 14

 2 شغلی تخصصی اخالق حرفه ای 15
دندانپزشک، داروساز 

 و پیراپزشکان
 ارستان توحید جمبیم

 2 شغلی تخصصی اخالق حرفه ای 16
دندانپزشک، داروساز 

 و پیراپزشکان
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 2 شغلی تخصصی اخالق حرفه ای 17
دندانپزشک، داروساز 

 و پیراپزشکان
 غیر حضوری

 غیر حضوری کادر درمان 2 شغلی تخصصی اصطالحات پزشکی 18

19 
اصول مددکاری در سیستم 

 بهداشتی
 بیمارستان توحید جم مددکاران 2 شغلی تخصصی

21 
اصول مددکاری در سیستم 

 بهداشتی
 غیر حضوری مددکاران 2 شغلی تخصصی

 بیمارستان توحید جم پیراپزشکان 2 شغلی عمومی مقررات اداری 21

 غیر حضوری پیراپزشکان 2 شغلی عمومی مقررات اداری 22
 غیر حضوری کلیه پرسنل 4 عمومی ( WORDواژه پرداز )کامپیوتر  23
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 حضوری و غیر حضوری جم مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 24

 مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 25
غیر حضوری حضوری و 

 خارگ
 غیر حضوری مدیران ـــ مدیریتی ویدیو کنفرانس 26
 غیر حضوری ـــ ـــ شغلی  بینی آموزش سازمانپیش 27

 ـــ شغلی تخصصی آموزشیوبینارهایپیش بینی  28
دانشگاه طبق برنامه 

 علوم پزشکی
 غیر حضوری

29 
آموزش های پیش بینی نشده 

 واحد آموزش
 ـــ ـــ ـــ ـــ

31 HSE (حمل بیمار) 3 ی تخصصیشغل 
رانندگان آمبوالنس و 

 115پرسنل 
 بیمارستان توحید جم

31 HSE (حمل بیمار) 3 شغلی تخصصی 
رانندگان آمبوالنس و 

 115پرسنل 
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

32 
بازخورد مؤثر )روانشناسی 

 (مدیریتی
 غیر حضوری مدیران 2 مدیریتی

 غیر حضوری ه پرسنلکلی 2 عمومی (مهارت های ارتباطی)روانشناسی  33

34 
کارگاه مشاوره )روانشناسی 

 (خانواده
 6 عمومی

ویژه خانواده های 
 بهداشت و درمان

 بیمارستان توحید جم

35 
کارگاه مشاوره )روانشناسی 

 (خانواده
 6 عمومی

ویژه خانواده های 
 بهداشت و درمان

 بیمارستان خلیج فارس خارگ

     (واحد آموزش)پژوهش آماری  36

37 
ورزش و )المت کارکنان س

 (فعالیت بدنی
 بیمارستان توحید جم کلیه پرسنل 2 عمومی

38 
ورزش و )سالمت کارکنان 

 (فعالیت بدنی
 بیمارستان خلیج فارس خارگ کلیه پرسنل 2 عمومی

39 
ورزش و )سالمت کارکنان 

 (فعالیت بدنی
 غیر حضوری کلیه پرسنل 2 عمومی

 8 شغلی تخصصی کارگاه پاپ اسمیر 41
متخصصین زنان، 

پزشکان کلینیک های 
 خانواده و گروه مامایی

سالن دکتر نیکی، درمانگاه 
 تندگویان، جم

 بیمارستان توحید جم پرستاران اورژانس 2 شغلی تخصصی (ESI)تریاژ اورژانس  41

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستاران اورژانس 2 شغلی تخصصی (ESI)تریاژ اورژانس  42
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 درمانگاههای منطقه عسلویه پرستاران اورژانس 2 شغلی تخصصی (ESI)تریاژ اورژانس  43

 بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار و ماما 2 شغلی تخصصی تداخل دارویی 44

 درمانگاههای منطقه عسلویه پزشک، پرستار و ماما 2 شغلی تخصصی تداخل دارویی 45

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار و ماما 2 شغلی تخصصی تداخل دارویی 46

 بیمارستان توحید جم پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  47

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  48

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  49
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ف
ردی

 

 نوع دوره عنوان دوره

ه 
ت ب

مد

ت
اع

س
 

 محل برگزاری گروه هدف

 بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (5)اورژانس های پزشکی  1

 ان خلیج فارس خارگبیمارست پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (5)اورژانس های پزشکی  2

 درمانگاههای منطقه عسلویه پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (5)اورژانس های پزشکی  3

 غیر حضوری پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (5)های پزشکی اورژانس 4

 بیمارستان توحید جم گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (5)اورژانس های مامایی  5

 بیمارستان خلیج فارس خارگ گروه مامایی 3 تخصصیشغلی  (5)اورژانس های مامایی  6

 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی (12)پزشک خانواده  7
کلینیک های خانواده 

 های نفتی جمشهرک

 غیر حضوری گیرندگان خدمات 2 عمومی آموزش همگانی 8

9 Morning Report بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 8 شغلی تخصصی 

11 Morning Report بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 4 شغلی تخصصی 

11 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان توحید جم

12 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 بیمارستان توحید جم کارمندان اداری 2 عمومی ایاخالق حرفه 13

 بیمارستان خلیج فارس خارگ کارمندان اداری 2 عمومی ایاخالق حرفه 14

 غیر حضوری کارمندان اداری 2 عمومی ایاخالق حرفه 15

 غیر حضوری کادر درمان 2 شغلی تخصصی اصطالحات پزشکی 16

 بیمارستان توحید جم ویژه پزشکان 2 شغلی تخصصی پزشکی قانونی 17
 بیمارستان توحید جم ویژه پزشکان 2 صیشغلی تخص پزشکی قانونی 18
 غیر حضوری ویژه پزشکان 2 شغلی تخصصی پزشکی قانونی 19

21 
صفحه گسترده )کامپیوتر 

Excel) 
 غیر حضوری کلیه پرسنل 4 عمومی

 غیر حضوری جمحضوری و  مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 21

 مادران باردار 8 خدمات گیرندگان های بارداریمراقبت 22
غیر حضوری حضوری و 

 خارگ

 غیر حضوری ـــ ـــ شغلی  بینی آموزش سازمانپیش 23

 غیر حضوری مدیران ـــ مدیریتی ویدیو کنفرانس 24
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 ـــ شغلی تخصصی آموزشیوبینارهایپیش بینی  25
طبق برنامه ماهانه 

 علوم پزشکی
 غیر حضوری

26 
آموزش های پیش بینی نشده 

 واحد آموزش
 ـــ ـــ ـــ ـــ

27 HSE (های گاز مراقبتH2S) 3 شغلی تخصصی 
کارکنان منطقه 

 عملیاتی
 غیر حضوری

28 HSE (های گاز مراقبتH2S) 3 شغلی تخصصی 
کارکنان منطقه 

 عملیاتی
 سلویههای منطقه عدرمانگاه

 غیر حضوری مدیران 2 مدیریتی (کار تیمی)روانشناسی  29

 غیر حضوری کلیه پرسنل 2 عمومی (کار تیمی)روانشناسی  31

     (واحد آموزش)پژوهش آماری  31

32 
مصرف )سالمت کارکنان 
 (دخانیات

 غیر حضوری کلیه پرسنل 2 عمومی

 رستان توحید جمبیما و ماما پرستار 2 شغلی اصول آموزش به بیمار 33

 بیمارستان توحید جم پرستار 2 شغلی اصول آموزش به بیمار 34

 بیمارستان خلیج فارس خارگ و ماما پرستار 2 شغلی اصول آموزش به بیمار 35

 غیر حضوری و ماما پرستار 2 شغلی اصول آموزش به بیمار 36

 غیر حضوری کلیه پرسنل 4 عمومی زبان انگلیسی 37

 غیر حضوری کلیه پرسنل 11 عمومی ه محرمویژه ی ما 38

 8 شغلی تخصصی کارگاه ونتیالتور 39
پزشک، پرستار، 

 کارشناسان بیهوشی
 بیمارستان توحید جم

 2 شغلی تخصصی مدیریت پسماند 41
مهندسان بهداشت 

 محیط و مدیران
 بیمارستان توحید جم

 2 شغلی تخصصی مدیریت پسماند 41
مهندسان بهداشت 

 رانمحیط و مدی
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 بیمارستان توحید جم پرستاران اورژانس 3 تخصصی شغلی مراقبت های اولیه تروما 42

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستاران اورژانس 3 شغلی تخصصی مراقبت های اولیه تروما 43

 منطقه عسلویه هایدرمانگاه پرستاران اورژانس 3 شغلی تخصصی مراقبت های اولیه تروما 44

 غیر حضوری داروسازان 2 شغلی تخصصی مشاوره دارویی 45

 بیمارستان توحید جم پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  46

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  47

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  48
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 و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ، آموزش 0011 شهریورتقویم آموزشی 

ف
ردی

 

 نوع دوره عنوان دوره

ه 
ت ب

مد

ت
اع

س
 

 محل برگزاری گروه هدف

 بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (6)اورژانس های پزشکی  1

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (6)اورژانس های پزشکی  2

 درمانگاههای منطقه عسلویه پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (6)زشکی اورژانس های پ 3

 غیر حضوری پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (6)اورژانس های پزشکی  4

 بیمارستان توحید جم گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (6)اورژانس های مامایی  5

 فارس خارگ بیمارستان خلیج گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (6)اورژانس های مامایی  6

 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی (13)پزشک خانواده  7
کلینیک های خانواده 

 های نفتی جمشهرک

8 
 Breast) آموزش همگانی

Self Examination) 
 غیر حضوری گیرندگان خدمات 2 عمومی

9 Morning Report بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 8 شغلی تخصصی 

11 Morning Report  بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 4 تخصصیشغلی 

11 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان توحید جم

12 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 غیر حضوری پرسنل درمانی 2 شغلی تخصصی های کوویدتازه 13

 غیر حضوری غیر درمانی 2 عمومی های کوویدتازه 14

 غیر حضوری کادر درمان 2 شغلی تخصصی اصطالحات پزشکی 15

 2 شغلی تخصصی پزشکی قانونی 16
پرستار، ماما و 

 پیراپزشکان
 بیمارستان توحید جم

 2 شغلی تخصصی پزشکی قانونی 17
پرستار، ماما و 

 پیراپزشکان
 بیمارستان توحید جم

 2 شغلی تخصصی نیپزشکی قانو 18
پرستار، ماما و 

 پیراپزشکان
 بیمارستان توحید جم
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 2 شغلی تخصصی پزشکی قانونی 19
پرستار، ماما و 

 پیراپزشکان
 بیمارستان توحید جم

 2 شغلی تخصصی پزشکی قانونی 21
پرستار، ماما و 

 اپزشکانپیر
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 2 شغلی تخصصی پزشکی قانونی 21
پرستار، ماما و 

 پیراپزشکان
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 2 شغلی تخصصی پزشکی قانونی 22
پرستار، ماما و 

 پیراپزشکان
 غیر حضوری

 غیر حضوری کلیه پرسنل 4 عمومی (Accessپایگاه داده )کامپیوتر  23

 غیر حضوری جمحضوری و  مادران باردار 8 گیرندگان خدمات ی بارداریهامراقبت 24

 مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 25
غیر حضوری حضوری و 

 خارگ
 غیر حضوری ـــ ـــ شغلی  بینی آموزش سازمانپیش 26

   ـــ مدیریتی ویدیو کنفرانس 27

 ـــ تخصصیشغلی  آموزشیوبینارهایپیش بینی  28
طبق برنامه ماهانه 

 علوم پزشکی
 غیر حضوری

29 
آموزش های پیش بینی نشده 

 واحد آموزش
 بیمارستان توحید جم ـــ ـــ ـــ

31 HSE (بیمارستان سبز) غیر حضوری مدیران 3 مدیریتی 

31 HSE (بیمارستان سبز) 2 شغلی تخصصی 
ها و مسئولین بخش

مهندسین بهداشت 
 محیط

 غیر حضوری

32 
مهارت حل مسئله )روانشناسی 

 (در موارد خاص
 بیمارستان توحید جم کلیه پرسنل 2 عمومی

33 
مهارت حل مسئله )روانشناسی 

 (در موارد خاص
 بیمارستان خلیج فارس خارگ کلیه پرسنل 2 عمومی

34 
مهارت حل مسئله )روانشناسی 

 (در موارد خاص
 غیر حضوری کلیه پرسنل 2 عمومی

     (واحد آموزش) پژوهش آماری 35

36 
کارگاه احیا قلبی عروقی 

 (BLS)پیشرفته 
 بیمارستان توحید جم دندانپزشک 4 شغلی تخصصی
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37 
کارگاه احیا قلبی عروقی 

 (BLS)پیشرفته 
 4 شغلی تخصصی

پرستاران بخش 
 های غیر ویژه

 ارستان توحید جمبیم

38 
کارگاه احیا قلبی عروقی 

 (BLS)پیشرفته 
 4 شغلی تخصصی

پرستاران بخش 
های غیر ویژه و 
 سایر پیراپزشکان

 بیمارستان توحید جم

39 
کارگاه احیا قلبی عروقی 

 (BLS)پیشرفته 
 4 شغلی تخصصی

پرستاران بخش 
های غیر ویژه و 

 ماما
 غیر حضوری

41 
 کارگاه احیا قلبی عروقی

 (BLS)پیشرفته 
 4 شغلی تخصصی

دندانپزشک، پرستار، 
ماما و سایر 

 (1گروه)پیراپزشکان 
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

41 
کارگاه احیا قلبی عروقی 

 (BLS)پیشرفته 
 4 شغلی تخصصی

دندانپزشک، پرستار، 
ماما و سایر 

 (2گروه)پیراپزشکان 
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 غیر حضوری داروسازان 2 خصصیشغلی ت مشاوره دارویی 42

 بیمارستان توحید جم پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  43

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  44

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  45
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ف
ردی

 

 نوع دوره عنوان دوره

ه 
ت ب

مد

ت
اع

س
 

 محل برگزاری گروه هدف

 بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (7)های پزشکی اورژانس 1

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (7)های پزشکی اورژانس 2

 گاههای منطقه عسلویهدرمان پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (7)های پزشکی اورژانس 3

 غیر حضوری پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (7)های پزشکی اورژانس 4

 بیمارستان توحید جم گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (7)های مامایی اورژانس 5

 بیمارستان خلیج فارس خارگ گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (7)های مامایی اورژانس 6

7 
طب  (14)پزشک خانواده 

 دانسالمن
 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی

-های خانواده شهرککلینیک

 های نفتی جم

8 
ورزش و ) آموزش همگانی
 (سالمتی

 غیر حضوری گیرندگان خدمات 2 عمومی

9 Morning Report بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 8 شغلی تخصصی 

11 Morning Report رس خارگبیمارستان خلیج فا پزشک، پرستار 4 شغلی تخصصی 

11 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان توحید جم

12 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 غیر حضوری کادر درمان 2 شغلی تخصصی (6)اصطالحات پزشکی  13

14 
 Powerارائه مطالب )کامپیوتر 

Point) 
 غیر حضوری یه پرسنلکل 4 عمومی

 غیر حضوری جمحضوری و  مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 15

 مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 16
غیر حضوری حضوری و 

 خارگ
 غیر حضوری ـــ ـــ شغلی  بینی آموزش سازمانپیش 17

 بیمارستان توحید جم راستویژه پرسنل ح 2 شغلی گزارش نویسی 18

 غیر حضوری مدیران ـــ مدیریتی ویدیو کنفرانس 19
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 ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ0011 مهرتقویم آموزشی 
 

 ـــ شغلی تخصصی آموزشیوبینارهایپیش بینی  21
طبق برنامه ماهانه 

 علوم پزشکی
 غیر حضوری

21 
های پیش بینی نشده آموزش

 آموزش واحد
 ـــ ـــ ـــ ـــ

22 
HSE  ( کپسول های آتش

 (های مهار آتشنشانی و روش
 بیمارستان توحید جم کلیه پرسنل 3 عمومی

23 
HSE  ( کپسول های آتش

 (های مهار آتشنشانی و روش
 بیمارستان خلیج فارس خارگ کلیه پرسنل 3 عمومی

24 
مهارت های تفکر )روانشناسی 

 (انتقادی
 غیر حضوری یرانمد 2 مدیریتی

25 
مهارت های تفکر )روانشناسی 

 (انتقادی
 غیر حضوری کلیه پرسنل 2 عمومی

     (واحد آموزش)پژوهش آماری  26

 غیر حضوری داروسازان 2 شغلی تخصصی مشاوره دارویی 27

 بیمارستان توحید جم پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  28

 مارستان خلیج فارس خارگبی پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  29

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  31

 حضوری هامعلمین دبیرستان 4 عمومی کارگاه سالمت بلوغ 31

32 
خودآزمایی )آموزش همگانی 
 (پستان

 غیر حضوری گیرندگان خدمات 2 عمومی
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 ارگ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خ0011 آبانتقویم آموزشی 

ف
ردی

 

 نوع دوره عنوان دوره

ه 
ت ب

مد

ت
اع

س
 

 محل برگزاری گروه هدف

 بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (8)اورژانس های پزشکی  1

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (8)اورژانس های پزشکی  2

 درمانگاههای منطقه عسلویه ارپزشک، پرست 3 شغلی تخصصی (8)اورژانس های پزشکی  3

 غیر حضوری پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (8)اورژانس های پزشکی  4

 بیمارستان توحید جم گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (8)اورژانس های مامایی  5

 بیمارستان خلیج فارس خارگ گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (8)اورژانس های مامایی  6

 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی (15)پزشک خانواده  7
کلینیک های خانواده 

 های نفتی جمشهرک

 غیر حضوری کلیه پرسنل 2 عمومی اهمیت کتاب و کتاب خوانی 8

9 Morning Report بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 8 شغلی تخصصی 

11 Morning Report بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 4 شغلی تخصصی 

11 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان توحید جم

12 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 غیر حضوری پرسنل درمانی 2 شغلی تخصصی تازه های کووید 13

 غیر حضوری غیر درمانی 2 عمومی تازه های کووید 14

 غیر حضوری کادر درمان 2 شغلی تخصصی کیاصطالحات پزش 15
 غیر حضوری کلیه پرسنل 4 عمومی زبان انگلیسی 16

 غیر حضوری کلیه پرسنل 4 عمومی (اینترنت)کامپیوتر  17
 حضوری و غیر حضوری جم مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 18

 باردار مادران 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 19
حضوری و غیر حضوری 

 خارگ
 غیر حضوری ـــ ـــ شغلی  بینی آموزش سازمانپیش 21
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 ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ0011 آبانتقویم آموزشی 
 

 غیر حضوری مدیران ـــ مدیریتی ویدیو کنفرانس 21

 ـــ شغلی تخصصی آموزشیوبینارهایپیش بینی  22
هانه طبق برنامه ما

 علوم پزشکی
 غیر حضوری

23 
آموزش های پیش بینی نشده 

 واحد آموزش
 ـــ ـــ ـــ ـــ

24 
HSE (آور محیط عوامل زیان

 (کار
 غیر حضوری کلیه پرسنل 3 عمومی

25 
کارگاه مشاوره )روانشناسی 

 (خانواده
 6 عمومی

ویژه خانواده های 
 بهداشت و درمان

 بیمارستان توحید جم

26 
کارگاه مشاوره ) 6روانشناسی

 (خانواده
 6 عمومی

ویژه خانواده های 
 بهداشت و درمان

 بیمارستان خلیج فارس خارگ

     (واحد آموزش)پژوهش آماری  27

 غیر حضوری پرسنل درمانی 4 شغلی تخصصی هموویژیالنس 28

 بیمارستان توحید جم پرسنل آزمایشگاه 8 شغلی تخصصی انواع کشت های استاندارد 29

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرسنل آزمایشگاه 8 شغلی تخصصی واع کشت های استانداردان 31

 های منطقه عسلویهدرمانگاه پرسنل آزمایشگاه 8 شغلی تخصصی انواع کشت های استاندارد 31

 غیر حضوری داروسازان 2 شغلی تخصصی مشاوره دارویی 34

 حید جمبیمارستان تو پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  35

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  36

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  37
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 ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ0011 آذرتقویم آموزشی 

ف
ردی

 

 نوع دوره عنوان دوره

ه 
ت ب

مد

ت
اع

س
 

 محل برگزاری گروه هدف

 بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (9)ی اورژانس های پزشک 1

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (9)اورژانس های پزشکی  2

 درمانگاههای منطقه عسلویه پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (9)اورژانس های پزشکی  3

 ر حضوریغی پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (9)اورژانس های پزشکی  4

 بیمارستان توحید جم گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (9)اورژانس های مامایی  5

 بیمارستان خلیج فارس خارگ گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (9)اورژانس های مامایی  6

 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی پزشک خانواده 7
کلینیک های خانواده 

 های نفتی جمشهرک

 غیر حضوری یرندگان خدماتگ 2 عمومی آموزش عمومی 8

 بیمارستان توحید جم پرستار، ماما 2 شغلی تخصصی گزارش نویسی 9

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار، ماما 2 شغلی تخصصی گزارش نویسی 11

11 Morning Report بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 8 شغلی تخصصی 

12 Morning Report بیمارستان خلیج فارس خارگ تارپزشک، پرس 4 شغلی تخصصی 

13 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان توحید جم

14 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 غیر حضوری کادر درمان 2 شغلی تخصصی اصطالحات پزشکی 15
 غیر حضوری جمحضوری و  مادران باردار 8 خدماتگیرندگان  های بارداریمراقبت 16

 مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 17
غیر حضوری حضوری و 

 خارگ
 غیر حضوری ـــ ـــ شغلی  بینی آموزش سازمانپیش 18

 غیر حضوری مدیران ـــ مدیریتی ویدیو کنفرانس 19

 ـــ یشغلی تخصص آموزشیوبینارهایپیش بینی  21
طبق برنامه ماهانه 

 علوم پزشکی
 غیر حضوری
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 ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ0011 آذرتقویم آموزشی 
 

 غیر حضوری کلیه کارکنان 2 عمومی ایمنی بیمار 21

22 
بازخورد مؤثر )روانشناسی 

 (مدیریتی
 غیر حضوری مدیران 2 مدیریتی

 غیر حضوری کلیه پرسنل 2 عمومی (یمهارت های ارتباط)روانشناسی  23

     (واحد آموزش)پژوهش آماری  24

 بیمارستان توحید جم ویژه پرسنل حراست 2 عمومی حفاظت ارتباطات 25

 بیمارستان توحید جم پزشک و پرستار 2 شغلی تخصصی اکسیژن درمانی 26

 خارگ بیمارستان خلیج فارس پزشک و پرستار 2 شغلی تخصصی اکسیژن درمانی 27

 غیر حضوری پزشک و پرستار 2 شغلی تخصصی اکسیژن درمانی 28

 8 شغلی تخصصی کارگاه ونتیالتور 29
پرستاران بخش 

 CCUاورژانس و 
 بیمارستان توحید جم

 غیر حضوری داروسازان 2 شغلی تخصصی مشاوره دارویی 31

 بیمارستان توحید جم پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  31

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  32

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  33
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 ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ0011 دیتقویم آموزشی 

ف
ردی

 

 نوع دوره عنوان دوره

ه 
ت ب

مد

ت
اع

س
 

 محل برگزاری گروه هدف

 بیمارستان توحید جم زشک، پرستارپ 3 شغلی تخصصی (11)اورژانسهای پزشکی 1

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (11)اورژانسهای پزشکی 2

 درمانگاههای منطقه عسلویه پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (11)اورژانسهای پزشکی 3

 غیر حضوری پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (11)اورژانسهای پزشکی 4

 بیمارستان توحید جم گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (11)مامایی اورژانس های  5

 بیمارستان خلیج فارس خارگ گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (11)اورژانس های مامایی  6

 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی (17)پزشک خانواده  7
کلینیک های خانواده 

 های نفتی جمشهرک

 بیمارستان توحید جم ل بیمارستانپرسن 2 عمومی مانور زلزله در بیمارستان 8

9 Morning Report بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 8 شغلی تخصصی 

11 Morning Report بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 4 شغلی تخصصی 

11 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان توحید جم

12 Case report 2 صیشغلی تخص 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 غیر حضوری پرسنل درمانی 2 شغلی تخصصی تازه های کووید 13

 غیر حضوری غیر درمانی 2 عمومی تازه های کووید 14

 غیر حضوری کادر درمان 2 شغلی تخصصی اصطالحات پزشکی 15

 حضوری و غیر حضوری جم دارمادران بار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 16

 مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 17
حضوری و غیر حضوری 

 خارگ
 غیر حضوری ـــ ـــ شغلی  بینی آموزش سازمانپیش 18

 غیر حضوری مدیران ـــ مدیریتی ویدیو کنفرانس 19

 ـــ شغلی تخصصی آموزشیوبینارهایپیش بینی  21
اهانه طبق برنامه م

 علوم پزشکی
 غیر حضوری

21 
آموزش های پیش بینی نشده 

 واحد آموزش
 ـــ ـــ ـــ ـــ

 بیمارستان توحید جم کلیه کارکنان 2 عمومی ایمنی بیمار 22

 بیمارستان خلیج فارس خارگ کلیه کارکنان 2 عمومی ایمنی بیمار 23
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 شهر و خارگ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بو0011 دیتقویم آموزشی 
 

24 
آموزش های پیش بینی نشده 

 واحد آموزش
 ـــ ـــ ـــ ـــ

 بیمارستان توحید جم ویژه پزشکان 2 شغلی تخصصی (رفتار با بیمار)روانشناسی  25

 بیمارستان خلیج فارس خارگ ویژه پزشکان 2 شغلی تخصصی (رفتار با بیمار)روانشناسی  26

 غیر حضوری ویژه پزشکان 2 لی تخصصیشغ (رفتار با بیمار)روانشناسی  27

28 
گفتن خبر مهم به بیمار 

(Breaking Bad NEWS) 
 بیمارستان توحید جم پرستار و ماما 1 شغلی تخصصی

29 
گفتن خبر مهم به بیمار 

(Breaking Bad NEWS) 
 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار و ماما 1 شغلی تخصصی

31 
گفتن خبر مهم به بیمار 

(Breaking Bad NEWS) 
 غیر حضوری پرستار و ماما 1 شغلی تخصصی

     (واحد آموزش)پژوهش آماری  31

 16 شغلی تخصصی کارگاه دیالیز 32
پرستاران بخش 

 دیالیز
 بیمارستان توحید جم

 غیر حضوری داروسازان 2 شغلی تخصصی مشاوره دارویی 33

 مبیمارستان توحید ج پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  34

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  35

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  36

 غیر حضوری مدیران 2 مدیریتی اخالق حرفه ای 37
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 ، آموزش و پژوهش بهداشت و درمان بوشهر و خارگ0011 بهمنتقویم آموزشی 

ف
ردی

 

 نوع دوره عنوان دوره

ه 
ت ب

مد

ت
اع

س
 

 محل برگزاری گروه هدف

 بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (11)اورژانسهای پزشکی  1

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (11)اورژانسهای پزشکی  2

 درمانگاههای منطقه عسلویه پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (11)اورژانسهای پزشکی  3

 غیر حضوری پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (11)ی پزشکی هااورژانس 4

 بیمارستان توحید جم گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (11)های مامایی اورژانس 5

 بیمارستان خلیج فارس خارگ گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (11)های مامایی اورژانس 6

 پزشک، پرستار 2 شغلی تخصصی (18)پزشک خانواده  7
انواده کلینیک های خ

 های نفتی جمشهرک

8 
آشنایی با سوء )آموزش همگانی 

 (مصرف مواد
 بیمارستان توحید جم کلیه پرسنل 2 عمومی

9 
آشنایی با سوء )آموزش همگانی 

 (مصرف مواد
 غیر حضوری کلیه پرسنل 2 عمومی

 بیمارستان توحید جم پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  11

 بیمارستان خلیج فارس خارگ رستارپ 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  11

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  12

13 Morning Report بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 8 شغلی تخصصی 

14 Morning Report بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 4 شغلی تخصصی 

15 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 امام
 بیمارستان توحید جم

16 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 غیر حضوری کادر درمان 2 شغلی تخصصی اصطالحات پزشکی 17

 غیر حضوری کلیه پرسنل 4 عمومی زبان انگلیسی 18
 غیر حضوری جمحضوری و  مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 19

 مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 21
غیر حضوری حضوری و 

 خارگ
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 غیر حضوری ـــ ـــ شغلی  بینی آموزش سازمانپیش 21

 غیر حضوری مدیران ـــ مدیریتی ویدیو کنفرانس 22

 ـــ شغلی تخصصی آموزشیوبینارهایپیش بینی  23
طبق برنامه ماهانه 

 علوم پزشکی
 غیر حضوری

24 
آموزش های پیش بینی نشده 

 واحد آموزش
 ـــ ـــ ـــ ـــ

 2 مدیریتی (رفتار با مراجعین )روانشناسی  25
پرستار، ماما، 

 پیراپزشک
 بیمارستان توحید جم

 2 مدیریتی (ن رفتار با مراجعی)روانشناسی  26
پرستار، ماما، 

 پیراپزشک
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 2 مدیریتی (رفتار با مراجعین )روانشناسی  27
پرستار، ماما، 

 پیراپزشک
 غیر حضوری

     (واحد آموزش)پژوهش آماری  28

 بیمارستان توحید جم کلیه پرسنل 2 عمومی ارگونومی 29

 های منطقه عسلویهرمانگاهد کلیه پرسنل 2 عمومی ارگونومی 31

 غیر حضوری کلیه پرسنل 2 عمومی ارگونومی 31

 بیمارستان توحید جم پزشک 4 شغلی تخصصی (Casting)کارگاه گچ گیری  32

 بیمارستان توحید جم پرستار 4 شغلی تخصصی (Casting)کارگاه گچ گیری  33

 غیر حضوری داروسازان 2 شغلی تخصصی مشاوره دارویی 34

 بیمارستان توحید جم پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  35

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  36

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  37

 بیمارستان توحید جم پرسنل اتاق عمل 1 شغلی تخصصی اصول مراقبت در ریکاوری 38

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرسنل اتاق عمل 1 ی تخصصیشغل اصول مراقبت در ریکاوری 39
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ف
ردی

 

 نوع دوره عنوان دوره

ه 
ت ب

مد

ت
اع

س
 

 محل برگزاری گروه هدف

 بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (12)های پزشکی اورژانس 1

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (12)های پزشکی ژانساور 2

 درمانگاههای منطقه عسلویه پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (12)های پزشکی اورژانس 3

 غیر حضوری پزشک، پرستار 3 شغلی تخصصی (12)های پزشکی اورژانس 4

 بیمارستان توحید جم اماییگروه م 3 شغلی تخصصی (12)های مامایی اورژانس 5

 بیمارستان خلیج فارس خارگ گروه مامایی 3 شغلی تخصصی (12)های مامایی اورژانس 6

 بیمارستان توحید جم پرستار 3 شغلی تخصصی (Dressing)پانسمان  7

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 3 شغلی تخصصی (Dressing)پانسمان  8

 درمانگاههای منطقه عسلویه پرستار 3 تخصصیشغلی  (Dressing)پانسمان  

9 Morning Report بیمارستان توحید جم پزشک، پرستار 8 شغلی تخصصی 

11 Morning Report بیمارستان خلیج فارس خارگ پزشک، پرستار 4 شغلی تخصصی 

11 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان توحید جم

12 Case report 2 شغلی تخصصی 
و  پزشک، پرستار

 ماما
 بیمارستان خلیج فارس خارگ

 غیر حضوری پرسنل درمانی 2 شغلی تخصصی تازه های کووید 13

 غیر حضوری غیر درمانی 2 عمومی تازه های کووید 14

 غیر حضوری کادر درمان 2 شغلی تخصصی اصطالحات پزشکی 15
 غیر حضوری جمحضوری و  ادران باردارم 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 16

 مادران باردار 8 گیرندگان خدمات های بارداریمراقبت 17
غیر حضوری حضوری و 

 خارگ
 غیر حضوری ـــ ـــ شغلی  بینی آموزش سازمانپیش 18

 غیر حضوری مدیران ـــ مدیریتی ویدیو کنفرانس 19

 ـــ شغلی تخصصی آموزشیوبینارهایپیش بینی  21
برنامه ماهانه  طبق

 علوم پزشکی
 غیر حضوری
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21 
آموزش های پیش بینی نشده 

 واحد آموزش
 ـــ ـــ ـــ ـــ

22 
سالمت )آموزش همگانی 
 (مردان

 غیر حضوری گیرندگان خدمات 2 عمومی

     (واحد آموزش)پژوهش آماری  23

 بیمارستان توحید جم ماماپرستار،  4 شغلی تخصصی تراپی  IV کارگاه 24

 بیمارستان توحید جم پرستار، ماما 4 شغلی تخصصی تراپی  IVکارگاه  25

 بیمارستان توحید جم پرستار، ماما 4 شغلی تخصصی تراپی  IVکارگاه  26

 ن توحید جمبیمارستا پرستار، ماما 4 شغلی تخصصی تراپی  IVکارگاه  27

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار، ماما 4 شغلی تخصصی تراپی  IVکارگاه  28

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار، ماما 4 شغلی تخصصی تراپی  IVکارگاه  29

 غیر حضوری داروسازان 2 شغلی تخصصی مشاوره دارویی 31

 جمبیمارستان توحید  پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  31

 بیمارستان خلیج فارس خارگ پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  32

 غیر حضوری پرستار 1 شغلی تخصصی ECGتفسیر  33

  انجام خواهد شدارزیابی اثربخشی در موارد الزم ها پیش آزمون، پس آزمون، نظرسنجی و کلیه آموزشدر . 

 پیدمی کرونا به صورت غیر حضوری برگزار گرددهای حضوری پیش بینی شده ممکن است تحت تاثیر شرایط اکالس. 


