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 1398/04/05 چهارشنبه 

برای اولین بار آزمون آسکی در درس بررسی وضعیت سالمت رشته پرستاری 

دانشجوی ترم سه پرستاری درمعاونت آموزشی دانشگاه   36باحضور به موقع و پرشور 

این آزمون  ساختمان پراتیک )مرکز مهارتهای بالینی (باموفقیت کامل برگزار شد. در

پنج ایستگاه در قالب چک لیست تهیه شده بود آسکی که از دوماه قبل سواالت هر 

توسط اعضای هیات علمی و دپارتمان پرستاری نهایی شد.قابل ذکر است با حضور 

معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی سرکار خانم عباسپور و اعضای هیات علمی 

گروه پرستاری وبیمارستان آموزشی درمانی نهم دی  سرکار EDoوهمچنین مدیر 

 حسین آبادی به انجام رسید. خانم

 10/07/1398 چهارشنبه  
بادرخواست خانم دکترخرداد وهماهنگی وپیگیری مسئول وکارشناس مرکز نصب پرده در 

 فضای اناتومی مرکز در این تاریخ انجام وبه پایان رسید.

 21/07/98 یکشنبه 

این عزیزان بعد از به جهت رفاه حال دانشجویان  دختر وبه علت نبود رختکن مجزا برای 

پیگیریهای به عمل امده در این تاریخ اقدام به انجام ایجاد فضای مجزای اختصاص یافته به این 

عزیزان در این مرکز شد.وفضای کنار مرکز اموزش اناتومی بعد از تخریب واقدامات الزم 

 وگذاشتن درب ورودی به این مورد اختصاص یافت.

ل سرما وامکان بارندگی ونبود شیب مناسب وکف شوی همچنین به علت نزدیک شدن به فص

در محوطه پشتی ساختمان  وامکان ورود اب به انبار واقع در این محوطه و همچنین انبار متصل به 

   20زیر زمین مرکزاقدام به برقراری شیب مناسب وگذاشتتن حفاظ )ایجاد دیواری به ارتفاع     

 سانتیمتر (در این دو مکان شد.

ای داخلی انبارها نیز ترمیم و رنگ شد.وبه جهت قفسه بندی برای قرار دادن وسایل اماده دیواره

 شد.

 روز در این مرکز اموزشی به طول انجامید.  14انجام اقدامات فوق به مدت    
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 4/8/98 شنبه 

مرکز مهارتها وهمچنین پس از جابجایی وسایل اتاق 308اتاق پس از وصل و راه اندازی شیر اسکراپ در 

عمل از زیر زمین مرکز به این واحد منتقل شدواتاق عمل سابق به گروه مراقبتهای ویژه وفوریت 

 اختصاص یافت.همچنین به دستور مسوول محترم مرکز اتاق بهداشت نیز به دوزیمتری انتقال یافت.

    

 
 دوشنبه و

 سه شنبه

27/8 

 

28/8 

نفراز نیروهای 24سومین دوره آموزشی مدیریت بیماران ترومایی در شرایط پیش بیمارستانی با حضور 

باهمکاری وحضور اساتید معتبر کشوری آقایان شاره وظهیری به صورت آموزش تءوری 115اورژانس 

 ید.آزمونوعملی به مدت دو روزاز ساعت هفت صبح تا هفت بعد از ظهردر مرکز مهارتها برگزار گرد

در روز دوم به شکل تئوری و همچنین آزمون آسکی با حضور بیمار نما که دانشجویان رشته فوریت 

بودند برگزار گردید.هدف از برگزاری این دوره آموزشی تغییر نگرش پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی 

 به تروما عنوان شده است.

 24/9/98 یکشنبه 

ساعته کالس های آمادگی برای زایمان با 60آموزش مربی دوره  چهارمین دوره آزمون آسکی کارگاه

نفر از همکاران ماما از شهرستان تربت حیدریه وهسته آموزشی تربت جام برگزار 30حضور پرشور

سرکار خانم اشرفی .گردید. این آزمون در چهار ایستگاه وبا حضور اساتید محترم سرکار خانم خسروی

در مرکز مهارتهای بالینی 14صبح تا ساعت 7نم آرادمهراز ساعت .سرکار خانم رفیعی وسرکار خا

 دانشگاه برگزار گردید.

 پرستاری بر گزار گردید.3آزمون آسکی پرستاری درس بررسی وضعیت با حضور دانشجویان ترم  12/11/98 شنبه 

 26/11/98 شنبه 
در پنج ایستگاه با حضور نفر از دانشجویان ترم هفت پرستاری  33آزمون آسکی پرستاری با حضور 

 اساتید محترم بر گزار گردید.

 30/10لغایت20/10  
مرکز مهارتهای بالینی در این بازه زمانی در اختیار معاونت توسعه جهت ازمون قد و وزن و مصاحبه 

 روانپزشکی استخدامی نگهبانی بیمارستن نهم دی قرار گرفت.
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 برگزاری آزمون عملی کمک پرستاری جهت استخدام نیروها و کار در بخش بیماریهای حاد تنفسی 22/12 پنج شنبه 1

   یکشنبه 2

 26/12 دوشنبه 3
برگزاری آزمون عملی کمک پرستاری جهت استخدام در بخش بیماریهای حاد تنفسی وهمچنین 

 115اورژانسبرگزاری آزمون عملی جهت استخدام نیرو در 



 

 

 115برگزاری ازمون عملی و بررسی قد و وزن  جهت استخدام نیرو در اورژانس  26/12 سه شنبه 4

  چهارشنبه 5
نصب حفاظ در پنجره ها ودرب  سالن موالژ و همچنین پنجره های اتاق عمل در حیاط خلوت وهمچنین 

 جوشکادی درب حیاط خلوت

   پنجشنبه 6

   جمعه 7

 

 


