
 
 

            

 

 

 ربوشور معرفی دوره اهی آموزشی و خدمات مشاوره ای
 ساالری  امیر دکتر 

کارگیری روش ،پیشرو رد شبیه سازی بالینی صصی اراهئ ونوین آموزشی  اهی فناوری اه و ب  خدمات مشاوره تخ
 

 

 

 

 

 



 

 زمان دوره مخاطبین و گروه هدف عنوان دوره 

 ساعت 8 مربیان هالل احمر ،یراپزشکانپ و سازمان های مختلف کارمندان و کارکنان (BLS/AEDحمایت های حیاتی پایه )کمک های اولیه/ 

 ساعت 6 ، مربیان هالل احمر ،کارشناسان فوریت های پزشکیپرستاران ی،پزشکان عموم پزشکان متخصص، ایویژه افراد حرفه (BLSحمایت های حیاتی پایه )

 ساعت 12 مربیان هالل احمر ،پزشکی،کارشناسان فوریت های پرستاران ی،پزشکان عموم پزشکان متخصص، ( ACLSحمایت های حیاتی پیشرفته قلبی)

 ساعت 8 اورژانس و مراقبت ویژه پرستاران متخصص و عمومی، پزشکاناعضای هیئت علمی،  (ALSهای تکمیلی حمایت های حیاتی پیشرفته)مهارت

 ساعت 8 اورژانس و بخش های کودکان پرستاران ی،پزشکان عموم متخصص اورژانس و کودکان، (PALSکودکان ) یشرفتهپ یاتیح یها یتحما

 ساعت NICU 8 پرستاران ی، ماما،پزشکان عموم متخصص اورژانس، زنان، نوزادان، (NLS) نوزادان یاتیح یها یتحما

 ساعت 8 ، مربیان هالل احمر،کارشناسان فوریت های پزشکیپرستاران ی،پزشکان عموم پزشکان متخصص، (Airway Managementاداره راه هوایی)

 ساعت 12 اورژانس و مراقبت ویژه پرستاران ی،پزشکان عموم پزشکان متخصص، (ATLSیشرفته تروما )پ یاتیح یها یتحما

 ساعت 12 ، مربیان هالل احمروکارشناسان فوریت های پزشکی پرستاران (PHTLSتروما پیش بیمارستانی ) یاتیح یها یتحما

 ساعت 8 اورژانس و مراقبت ویژه پرستاران ی،پزشکان عموم پزشکان متخصص، (Mechanical Ventilationتهویه مکانیکی )

 ساعت 6 اورژانس و ماما  پرستاران ی،پزشکان عموم متخصص اورژانس،     ESIتریاژ بیمارستانی به روش 

 ساعت 6 فوریت های پزشکی،کارشناسان پرستاران ی،پزشکان عموم پزشکان متخصص، انتقال بین بخشی و بین بیمارستانی بیماران  

 ساعت 6 مدیران، پزشکان، مسئولین واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی، مترون ها، سوپروایزرها و سرپرستاران مدیریت احیاء قلبی، ریوی و مغزی در بیمارستان

 یژهو یمراقبت ها یپرستار یتازه ها

  (Critical Care Nursing Updates) 

 ساعت 18 (ICUبخش های مراقبت ویژه ) پرستاران

 و بالیا اورژانس یپرستار یتازه ها

 (Emergency& Disaster Nursing Updates) 

 ساعت 18 بخش های اورژانس پرستاران

 

 



 

 یقلب یمراقبت ها یپرستار یتازه ها

  (Cardiac Care Nursing Updates) 

 ساعت 18 و کت لب CCUبخش های  پرستاران

 حرکات ستون مهره ها یسازمحدود 

 ینمصدوم یها و انتقال اصول اندام یساز یحرکتب

 ساعت 8 ، مربیان هالل احمر،کارشناسان فوریت های پزشکیپرستاران ی،پزشکان عموم پزشکان متخصص،

تازه های مراقبت های اورژانس پیش بیمارستانی                

 و فوریت های پزشکی

(Prehospital Emergency Care Updates) 

کارشناسان فوریت های پزشکی،  ،مراکز حوادث و فوریت های پزشکی و کارشناسان آموزش مسئولین

 هالل احمر جمعیت مربیان پزشکان و

 ساعت 18

 

 / مانور بحرانطراحی، اجرا و ارزیابی تمرین بالیا

مسئولین واحد ، HSE، مسئولین و شهرداری مدیران، اعضای ستادهای بحران استانداری و فرمانداری

 ،بهبود کیفیت و اعتبار بخشی، مترون ها، سوپروایزرها، دبیران کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 هالل احمر کارشناسان ، مدیران ومدیران و کارشناسان دفاتر مدیریت و کاهش خطر بالیا

 ساعت 12

 مدیریت بحران و پدافند غیرعاملمبانی 
مدیران و  و  HSE، مسئولین  و شهرداری مدیران، اعضای ستادهای بحران استانداری و فرمانداری

   هالل احمر  کارشناسان  مدیران و ،کارشناسان دفاتر مدیریت و کاهش خطر بالیا

 ساعت 12

 یمارستاندر ب یاخطر حوادث و بال یریتمد
مدیران، پزشکان، مسئولین واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستانها و مراکز درمانی، مترون ها، 

 سوپروایزرها، دبیران کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 ساعت 12

 ویژه مراکز توانبخشی یاخطر حوادث و بال یریتمد
، مسئولین و کارشناسان سازمان بهزیستی، مدیران، اعضای ستادهای بحران استانداری و فرمانداری

 توانبخشی و خیریه مراکز خصوصی انواع مدیران

 ساعت 12

 ( MCMمدیریت حوادث با انبوه مصدومین )

مراکز حوادث و  ، مسئولینHSEمدیران، اعضای ستادهای بحران استانداری و فرمانداری، مسئولین 

 مدیریت خطر حوادث و بالیافوریت های پزشکی، پزشکان، پرستاران و دبیران کمیته 

 

 ساعت 12



 

 

 

 

 مبتنی بر (MCI) حوادث با انبوه مصدومین تریاژ در بالیا و

   و بازی سناریوهای بالینیشبیه سازی 

           مراکز حوادث و فوریت های پزشکی، پزشکان، پرستاران و دبیران کمیته و پرسنل مسئولین

 مربیان هالل احمرپرسنل و ، مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 ساعت 12

 پاسخ به حوادث سالح های کشتار جمعی

(WMD/CBRNE) 

مسئولین مراکز حوادث و ،  HSEمدیران، اعضای ستادهای بحران استانداری و فرمانداری، مسئولین 

 فوریت های پزشکی، کارشناسان فوریت های پزشکی، مسئولین، پزشکان و مربیان جمعیت هالل احمر

 ساعت 12

و کنترل عفونت بیمارستانی با روش اصول و مبانی پیشگیری 

 طرح سناریوهای بالینی

پرستاران، پیراپزشکان، کمک بهیاران، دبیران کمیته  دندانپزشکان، ی،پزشکان عموم پزشکان متخصص،

 کنترل عفونت و کارشناسان بهداشت محیط در بیمارستان 

 ساعت 6

اقدامات و روش های پیشگیری از عفونت های شایع 

 بیمارستانی

دندانپزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، کمک بهیاران، دبیران کمیته  ی،پزشکان عموم زشکان متخصص،پ

 کنترل عفونت و کارشناسان بهداشت محیط در بیمارستان

 ساعت 6

       ودر مراکز اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت 

 دندانپزشکیکلینیک های 

 ساعت 6 و متخصصین جراحی مرتبط دندانپزشکان



 

صصیفهرست   خدمات مشاوره ای تخ
 پدافند غیرعامل بحران و مشاوره در زمینه مدیریت 
   و آموزش سالمت در بالیا خطر حوادث و بالیا مدیریتمشاوره در زمینه 
 ارزیابی خطر مشاوره در زمینه  
  عملیات فوریت طراحی و تدوین برنامه 
 طراحی، اجرا و ارزیابی انواع تمرین و مانور آمادگی در بیمارستان ها، مراکز و سازمان های مختلف 
  مدیریت خطر حوادث و بالیا در حوزه در بیمارستان پیاده سازی و عملیاتی کردن واقعی استانداردهای اعتبار بخشی ،خط مشی و روش های اجرایی تدوین  
  و درمان و زیر محورهای  مراقبت و محورهای مدیریت کارکناندر  بیمارستانی استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم عملیاتی مشاوره در زمینه اجرای

  مراقبت های پرستاری و ویژهمراقبت ها حاد و  بکارگیری و صالحیت، توسعه و توانمندی، خدمات پزشکی اورژانس،

 ها دندانپزشکی و درمانگاه کلینیک ها و مطب های مارکز بهداشتی، ،ها مارستانیب در و کنترل عفونت یریشگیپ نهیمشاوره در زم 

 طراحی و تجهیز مراکز شبیه سازی بالینی و مهارت های بالینی در دانشگاه ها و بیمارستان ها 

 و کوله های بحران و شرایط خاص اورژانس، کیف کمک های اولیه های ، کیفانواع آمبوالنس ،و مراقبت ویژه بخش های اورژانس طراحی و تجهیز 
  در محیط های کاری و سازمان های مختلف و فوریت های پزشکی اجرای برنامه جامع کمک های اولیهطراحی و 
                تماس حاصل فرمایید. 09124065510شماره تماس:جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی برای برگزاری دوره های آموزشی با               

                                                                                                                            


