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1 
ارزیابی  تدوین و پایش شاخص های  کارگاه آموزشی یک روزه

 واحدهای بیمارستانی عملکرد
 ماه فرودین 000/040/1 بیمارستانمسئولین بخش های 

2 
و FMEAبکارگیری تکنیک های  یک روزه کارگاه آموزشی

RCA دراستقرار استانداردهای اعتباربخشی 
 فرودین ماه 000/040/1 مسئوالن فنی بیمارستان ها

 فرودین ماه 000/040/1 سرپرستاران و پرستاران بیمارستان ها کارگاه آموزشی یک روزه تحلیل رفتار متقابل 3

 کارگاه آموزشی یک روزه تدوین و پایش برنامه عملیاتی  4
د کیفیت، مسئولین واحدهای کارشناسان دفاتر بهبو

 مختلف در سازمان ها
 اردیبهشت ماه 000/040/1

0 
برای ارزیابی  FMEAکارگاه آموزشی یک روزه کاربردهای 

 ریسک 

کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای، منابع انسانی، 

 تاسیسات، مدیران 
 اردیبهشت ماه 000/040/1

کارگاه آموزشی یک روزه ایمنی بیمار و تحلیل ریشه ای خطا  6
(RCA) 

کارشناسان دفاتر بهبودکیفیت، دفتر پرستاری، 

 اعضاء کمیته ایمنی بیمارستان
 اردیبهشت ماه 000/040/1

 آموزشی یک روزه ارزیابی عملکرد کارکنان پرستاریکارگاه  7
سرپرستاران، پرستاران و کلیه افراد شاغل در واحد 

 پرستاری
 اردیبهشت ماه 000/040/1

8 
موازین حقوقی بیمارستان ومنشور یک روزه  کارگاه آموزشی

 حقوق بیمار

مسئوالن، کارشناسان مدیران در سطوح مختلف 

 سازمانی
 ماه اردیبهشت 000/040/1

 بیمارستانی کسور کاهش مدیریتکارگاه آموزشی یک روزه  9
مسئوالن، کارشناسان و مدیران امور مالی و دفاتر 

 بهبود کیفیت
 خردادماه 000/040/1

 خردادماه 000/040/1 مدیران و کلیه افراد شاغل در بیمارستان بیمارستان حقوقی موازینکارگاه آموزشی یک روزه  10

 تیرماه 000/040/1 مسئوالن، کارشناسان و کارکنان بیمارستان ارتباط موثر با همکاران و مراجعه کنندگان آموزشیکارگاه  11

 تیرماه 3/080/000 مدیران در رده های مختلف کارگاه آموزشی دو روزه اقتصاد سالمت برای مدیران 12

 کارگاه آموزشی تحلیل هزینه های بیمارستانی 13
کارشناسان مدیریت بیمارستان، کارشناسان  ومدیران 

 دفاتر مطالعات بیمارستانی، حسابداران بیمارستان
 تیرماه 000/040/1

 مردادماه 000/040/1 مسئوالن دفاتر بهبود کیفیت و مسئوالن واحدها کارگاه آموزشی مدیریت فرآیندها 14

 شهریورماه 000/040/1 بخش هاسرپرستاران  مدیریت اجرایی بخش های بستریکارگاه آموزشی  10

 شهریورماه 000/040/1 دفاتر بهبود کیفیتمسئوالن و کارشناسان  کنترل استراتژی /ارزیابی اجرای برنامه استراتژیککارگاه آموزشی  16

 شهریورماه 000/040/1 پرستاران، مسئولین و پرسنل بخش های درمانی تحلیل رفتار متقابل در بیمارستان هاکارگاه آموزشی  17

 تحلیل آمارهای بیمارستانیکارگاه آموزشی  18
مسئولین واحدهای بیمارستانی، کارشناسان معاونت 

 درمان
 شهریورماه 000/040/1

 تیرماه 000/040/1 مسئوالن، کارشناسان و کارکنان بیمارستان کارگاه آموزشی ارتباط موثر با همکاران و مراجعه کنندگان 19

 تمامی کارگاه های آموزشی فوق، در محل سازمان ها نیز وجود دارد.امکان برگزاری 
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