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خط مشی :
واحددآموزددبیممرستان دد ا ممزددس اماهدد ا مانمنظدددماانامرددام ددآقممانالمدداام دد ز مضازتدددممومنتددار تگآنم ددآز م سدنددآ ا مم
ایمطدرددتمالبانتگددآم دداینمناننگددا مرددامنورمددداموزددبیممزج گددممردددمنسای ددگسممومز مددممردددمیددبا آمن ددج مردددم سا دد م دد اننم
ومردنازدمنرزنموزبیمم انماثدرخشم اممرداانا .م
م
دامنه :کلیه بخش ها و واحد های بیمارستان
اهداف و نتایج مورد انتظار :
-1ممر جبامنس س م آزاتمومزداقج م انمرالسگم م
-2مافزارشمنتار تگآنمرستانم م
-3مافزارشمنتار تگآنمناننگا م م
-4مافزارشمر دهمونن م
-5مافزارشم طحمنتار تگآنمضازتدمایم آزاتمانائدمیآهمالب طمرستان ا م
تعریف واژه ها :
منابع انسانی :مردمالتازممیاغلسنمقدانااانممانمرستان ا ماط قمزممیبامندمانمارنما بنالتتلمرگاممناننگا ممرامزگارعمان انممنازجداهمزمم
یبا .م
واحد آموزش و پژوهش :مرمممایمواحآ انمرستان ا زس اماه ا ممومیردمزستبعدمزتاون مانزا مزممرایآمندمزبظفمردم تا گگممومنظانتم
ردمردنازدمنرزنممومماضدانمفدورگآم انموزبیممایمنسای گسممالاماثدرخشمموزبیممزممرایآم م
آموزش و توانمندسازی منابع انسانی :ممردمنلسدمفتالس م ارممندمض

مانالمااماانشمومز انتمناننگا ممردمزگظبنمافزارشمر دهموننمونا مزمم

یباماط قمزمم داا .م
برنامه آموزش :مردمزستبعدم اقآازاتمومردنازدم انم آفتگآمندمردا اسما آاقما داالژرکمرستان ا مانم دم طحمنبالاهمزآتم،مزسا مزآتموم
رلگآمطداحمموماضدامزممیبام

دمزممیبا.موزبیمم انم دوهمپد اننمردا اسمن ابمیدحموظارفمناهم انمپد اننمالب طمالسممزآردر م

پد اننمردنازدمنرزنمزممیبا .م
دوره آموزشی بلند مدت :موزبیمم ارممندمزآتمو مرسش دمایمیشمزاهمرباهممومض

مافزارشماانشمومز انتمفدامردمزگظبنمپ ردممنمشم

ضآرآمانائدمزمم داا .م
دوره آموزشی کوتاه مدت  :وزبیمم ارممندمزآتمو منت دمایمیشمزاهمرباهمومردا اسمطدحمانسم انمالتسسنمیآهمردمزگظبنمانالماام طحم
اانشمومز انتمناننگا مانائدمزمم داا .م
آموزش بدو انتصاب :مردموزبیمم ارمماط قمزممیبامندمقجلمایممیدوعمردمنانمانمپ
آموزش توجهیی بدو خدمت :مردمو ما دمایموزبیمم ارمم
م
م

مضآرآمرامانم الماولمان صابممانائدمزمم داا .م

دمزممیبامندمانمار آانمیدوعمردمنانمفدامانمرستان ا مانائدمزمم داا .م
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برنامههه توسههعه ههردی ): (Personal Development Planالب ددتدمفدددانمومرددامالب ددتدمیدد لممومحدفدددمانمرددکمفدارگددآم
ز دد تدمانم صددبزمانیرددارممنسددایم ددانموزبییددمم دددمفدددامومردنازدددمنرددزنمردددانمنفددعمارددنمنسددایم دداما دد .مانمارددنمردناز ددممفدددامم
ردانمانالمامومپسشدف مفدانمومعتلمدامحدفدمانم بامردنازدمنرزنمزممنتارسآ.
نیازسههن ی آموزشههی  :فدورگددآمضتددعمووننمومالسزردددمومالطلسددلماط عدداتمردا دداسممزددآلم ددانمزبضددبامزددممرایددآم.مفاهددلدمم
رسنموتتس مزطلببموموتتس مزبضبامیگا ارممومنسای انمموزبییممزشخصمزمم داا .م
برنامههه ریهه ی  :زستبعدددمفتالسدد م ددانمزددگظممندددمایمالتسددسنم ددآقمیدددوعمزددممیددبامومرددامان خددابمنومم ددامومو ددارلم
ز گا بمرام آقمااازدمپسآامزممنگآموم پسمردماضدامانمزممورآمومانییسارممزممیبا .م
ارزشههیابی دوره آموزشههی  :الدد ممزددگظممومز دد تدمردددانمردن ددممزبفمسدد م ددام،منا دد مم ددامومزشددم تمانما دد سارممردددم
ا آاقمزبنامان ظانزممرایآم.مانییسارممنامزممالبا م تززا مراماضدانمردنازدمرامانمزداحلمرتآایماضدامانساممااام .م
اثربخشههی آموزشههی  :زگظددبنمایماثدرخشددممانواقددعمردن ددممزسددزا مزبثدرددبا ماقددآازاتمانسدداممیددآهمردددانما دد سارممردددم
ا ددآاقمایمپددس شمالتسددسنمیددآهما د .مردددمرسددا مارگدددماثدرخشددممنشددا مزددمما ددآمندددمالددامهدددمزسددزا مایمال د ممانسدداممیددآهمن ددار م
زبنامنظدمحاهلمیآهما

.م

م ریههان دوره هههای آموزشههی  :زگظددبنمواحددآم ددارممندددماونهم ددانموزبییددممزنددلمنگ دددلمع بندد م،مر آایدد مزطددسطم،م
ر آایدد منوا م،مر آایدد محدفدددمانم،مانالمدداام دد ز مرستددانا مومناننگددا م،مر جددبامنس دد م،مپد دد اننمومپزیددممموموزددبیمم
ددانمالخصصددممغسدددمرددالسنمرد ددزانمزددممنگگددآ.مموزددبیمم ددانم دددوهمزازددارممالب ددطم ددبپدوارزنمزازددارممردنازدددمنرددزنموماضدددام
زممیبا .م

نیازسن

یم

مرددآلسلماپسددآزممومیددسبعمرستدداننمندونددامومردددمض دد مپسشددگسدنمایمرستدداننمزمدددنمیددآمندددممنسای ددگسمم ددالم1400مرصددبنتم
الم دونسمددممرددام تمدداننمنارطددسنموزددبیمممومناننگددا مپد دد اننمایمنستدددممر تددنمزدداهمممیدددوعمزددممیددبام ددبپدوارزنموزبییددمم
رام تماننم دپد انا مرخشم انمرالسگممومنارطسنموزبییمماقآازاتمیردمنامانمرایهمیزانممرکمزاهممرتتلموونا :م
 منلسدموزبیمم امومضل اتمرصبنتمون رنمرامنارطسنمرد زانمیبا.م م
 واحآموزبیممومپژو شمض

مز ئبلسنمرخشم امومواحآمومنارطسنموزبییممض

مهگبنگمماضدانمنسای گسمم360مانضدموزبیمم انم

الیممنامطممرکمفسلممانم دوهمرصبنتمون رنموزبیممزمما آ .م
 واحآموزبیممومپژو شمفدمم انمنسای گسممناممانمرخشم اومواحآم امالبیرعمزممنگآم .م
 مناننگا ممنسای انم انموزبییممنامانمفدممنسای گسممثج مزممنگگآم.م م


تمانمفدامنسزمانمنسای گسمم،منظدم بامناممانم صبزمالبانتگآ اینم تمانمماع ممزممنگگآ.

 ز ئبلمواحآرامرخشمنسای انماع ممیآهمنامردن ممومردا اسم آزاتم ازمرخشم،میدحموظارفمومزشم تمزبضبامانمرخشماقآامم
ردماولبر مرگآنمزممنتارآ.


دپد
م
م

م

مرامزآردر مزستبعدمنسای انموزبییممناممراالبضدمردمزشم تمزبضباماع ممزممنگآم.
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بپدوارزنموزبییمممنسای انماع ممیآهم دمرخشمنامردن ممومنظدم بامنامرصبنتمن جمماع ممزممنگآ

 ناننگا منسای انموزبییمم بامنامض


مالبانتگآنم بامانمفدممPDPمثج مزممنتارگآ .م

ددبپدوارزنموزبییددممن ددار مناممردا دداسمبرنامههه توسههعه ههردی ش شههر شهه

ش نتههایج ارزشههیابی کارکنههان ش

نیازهای سازمانی و سازمان های باالدستیمالطلسلمزممنگآ
 م بپدوارزنموزبییممن ار منامردمواحآموزبیممومپژو شمم زانممزمما آم
 واحآموزبیممومپژو شممن ار منامانمضل دمالسممزآردر ماضدارممومانمنتس دموزبیممزطدحمزممنگآ .م
 زددآردا مواحددآم ددامملس دد من ددارممنسای ددانموزبییددممندداانمپد ددگلمم ددبامناممض دد مرددکم ددالموالددممردن ددمموم
انهبنتمنسایممانیرارممزسآامانساممزممیبا .م
 مواحددآموزددبیمموپددژو شمردنازدددموزبییددممرددکم ددالدممنامالددآورنموممض دد مالصددبربمرباضدددممردددمالددسممزددآردر م
اضدارممان ددددددالمزممنگآ.

برنامه ری ی
مممپددسمایمزشددخصمیدددآ ممنسای ددانمن ددارمم دددبپدوارزنموزبییددممماقدددآازاتمیردددمنامض دد مطداحدددمماونهم،مزجاحدد مزطددددحم
یآهمانماونهمومهگبنگممرد زاننماونهمانساممزمم داا .م
 واحددآموزددبیممومپددژو شمرددامز ددئبلسنمواحددآم ددانمارتگددممرستددانم،مانالمدداام دد ز م،منگ دددلمعم بندد م،م دد ز محدفدددم
انم،مر آاید د مزطدددسطمومنارطدددسنموزبییدددممرخدددشم د داممومواحدددآ انمرستان د د انمممض د د ممالمس دددمموظدددارفمض د د م
طداحممانوسمرامزداضتدمردما االسآمزدربطدمومزگارعمن ارخاندمانمومارگ دن ممالشمسلمضل دمزمما آم م
 مواحآموزبیممض

مموزبیمم انمفدانم،مالخصصممومم ایزانممردنازدمنرزنمزممنگآم.م م

 زسدرددا ماونهم ددانموزبییددممما ددآاقموزبییددممعگدداورنمزدرددب ممردددم ددبامناممانمحسطدددماانددشم،معتلمدددامومنگدددممم
انمفدممان با

ماونهموزبییممالآورنمزممنگگآم م

 زسدرا ماونهم انموزبییمم دوهم انم آقمردانماونهم انموزبییممالتسسنمیآهمزشخصمزممنگگآ.
مم
 ز بلسددا مومزسدرددا ماونهم ددانموزبییددممالمددبرمم ددانمیزانجگددآنموزددبیمم ددانمزدرددب مردددم ددبامنامردددمواحددآموزددبی م
ومپژو شماع ممزممنگگآ.
نکتههه 1م–مراالبضدددمردددمالطدددرمم ددانماق صدداانمپسشددگسدنمایم ددآنمنفدد مناغدد مایماولبردد م ددانمواحددآموزددبیممومپددژو شم
زدنزمزممرایآم .م
م
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اجرا
 پددسمایمردنازدددمنرددزنمم ومالتسددسنمعگدداورنموزبییددممالب ددطمواحددآموزددبیممومپددژو شم،مطددممرددکمنازدددمن ددتممردددم
زسدرا ماونهم انموزبییممار غمزمم داا .م
 واحآموزبیممطممنازدمن تممعگاورنمناممردممزسدرا مومز ئبلسنماونهم انموزبییمماع ممزممنگآم م
 واحددآموزددبیممپددسمایمردن ددمما ددآاقم،مالددانردم ددانماعدد ممیددآهموم دددوهم ددانم ددآقممانمالمددبرمم ددالساندمردنازدددم
نرزنمزممنگآم.
 واحددآموزددبیمماونهم ددانموزبییددمممالزازددممومیدد لممنامطددممالمددبرمم ددانموزبییددممزا ساندددمردددمنلسدددمرخددشم ددانموم
واحآم اماط عمن انممزممنگآ.
 نارطسنموزبییممرخشم امرام تا گگممز ئبلسنم باماونهم انمانو مرخشمناماضدامزممنگگآم م
 ناننگددا مرددام تددا گگممنارددطمرخددشمومواحددآموزددبیمماونهم ددانموزبییددممفدددانمنامرددامنویددممندددمالتسددسنمزددممیددبام
زمم نانگآ.م م
 واحددآموزددبیممض دد مم اضدددانموزددبیمم ددانمفدددانمندددماهمن دددمرسشدد دمز ماتددمماایدد دمرایددآمرصددب منتموزددبیمم
دو م رد زانمزممنگآم
 ردددمالسددلمیددسبعموماپسددآزممرستدداننمندونددامومعددآممهددآونمزسددبیمرصددبنتمندد سم ددانمح ددب مننمایم ددبنمزدنددزم
وزددبیممزددآاومماانشددگاهمنلسدددماونهم ددامانمقالددبمورسگددانمومندد سم ددانمغسدددمح ددبنمنم،مانو مرخشددممرد ددزانموم
اط عمن انممزمم داا.

ارزشیابی
 زسدرا ماونهم انموزبییممن ج مردممانییسارمماونهم انموزبییمممانمپارا م المرام تا گگممواحآموزبیمماقآاممزممنگگآ .م
 زسدرا ماونهم انموزبییمم باالتمپسشمومپسمویزب منامال سدمومایمفدا سدا مانمار آامومان انمردنازدممویزب مرتتلمزممووننآ .م
 زسدرا ماونهموزبییممانم صبزمزآن مموماونهموزبییممایمفدا سدا منظد گسممزممنگگآ .م
 ن ار مزدرب مردمزسزا مراا سدنموموانگشمفدا سدا مردماونهموزبییممردمواحآموزبیممومپژو شمرستان ا ماع ممزممیبا .م
.I

تهیه نمودار های

.II

 -ارزیابی دوره آموزشی

.III

ارزیابی مدرسین دوره

.IV

ارزیابی پیش و پس آزمون

 ردمزگظبنمپسشگسدنمایم آنمنف مناغ مالمتسلمفدمم انمانیرارمم انمپسشگ
زممرایآ.مومض

مض

م اردموزبیمم امرام تا گگممومنظدمنتس دموزبیممانساممزممیبا م

موزبیمم انمتدوننموم ایزانممالزازمم م
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 واحآموزبیممن ار منظد گسمممزآن سنمناردن ممومالطلسلمزممنگآمومردمواحآمرد زانمنگگآهمرای بنامزمما آ.
 واحآموزبیممن ار منظد گسممناردن ممومالطلسلمنداهمومردمواحآمرد زانمنگگآهمرای بنامزمما آ .م
 واحآموزبیممن ار محاهلمایمزمار دمپسشمومپسمویزب منامالطلسلمومردمواحآمرد زانمنگگآهمرای بنامزمما آ .م

اثربخشی
زددآلمزددبناما دد ااهمض دد مالتسددسنمزسددزا ماثدرخشددمماونهم ددانموزبییددممانمارددنمزدنددزم،ممزددآلمندرددکمپاالدرددکمزددممرایددآم.م
ارنمزآلمیازلمه انزدحلدمزممرایآ :م
 -1واکههنشمفدا سدددا م ن ددج مردددماونهموزبییددممندددماح دداسمیدددن منگگددآ ا من ددج ماونهموزبییددممنامنشددا مزددمم
ا آمندمایمطدرتمفدمم انمانیرارمماونهمومزآنسمزبنامردن ممقدانمزمم سدا .م
 -2مرحله یادگیری ندمزسزا ماانشمومحمارتموزب دمیآهمایماونهمنامنشا مزمما آمومایمطدرتمپسشمویزب مومپسمویزب مزبنامانیرارمم
قدانمزمم سدا.

-3

مرحله ت ییر ر تار ندمزسزا مز انتمافداامانما

ااهمایماانشموماط عاتمنامانمزطسطمنانمنامنشا مزمما آمندمایمطدرتم

فدمم ارممزش تلمردما آاقمنف اننمز ممندمانمقالبم بالمزطدحمیآهما
البضدمردمانضدما تس

مزبنامانیرارممقدانمزمم سداموم دمنآاممایم بالم امرام

منتدهمرگآنمزممیبنآ.

 -4زدحلدمن ار مندمن سسدمانمندمردمعتلمدام ایزا م ای دما

منامنشا مزمما آ .م

جهت ان ام رآیند اثربخشی مراح زیر اجرا می گردد.
تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزشی توسط مجریان دوره با نظارت واحد آموزش و پژوهش

 زسدرا ماونهممن ار ممانیرارممایمماونهم انموزبییممومزآن سنمردمعگبا مزدحلدماولمفدورگآماثدرخشممردمواحآموزبیممان المزممنگگآمم
(.زدحلدموانگش) م
 زسدرا ماونهمن ار ممپسشمویزب مومپسمویزب م انماونهم انموزبییممرد زانمردمواحآموزبیممان المزممنگگآ.م(زدحلدمراا سدن)
 زسدرا ماونهم3-6مزاهمپسمایمرد زاننماونهمن ج مردمانیرارممال سسدمنف انمردا اسمهکملس

مزج گممردما آاقمنف اننمن ج مردم

انیرارممال سسدمنف انمفدا سدا میدن منگگآهمانماونهماقآاممزممنگگآ
 زسدرا ماونهمن ج مردمانیرارممیا صم انمزج گممردما آاقمالتدرفمیآهمانمار آانماونهماقآاممزممنتارگآ.
 واحآموزبیممومپژو شمرستان ا مانمنلسدمزداحلمن ج مردمنظانتمردماثدرخشمماونهموزبییمماقآاممزممنگآ .م
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آموزش های توجیهی بدو ورود
فدارگدددآماونهمالدددبضس ممردددآومونوام ض د د منسدو دددانمضآرآاال د د خآاممپدددسمایم د د نمایمفدارگدددآما د د خآامممرشددددحمیرددددمزدددمم
رایآ:
 -1ویزب مانیرارممالبانتگآنماولسدم(مالبضس ممرآومونوام)م
 -2ح بنمانمن سمالبضس ممرآومونوامممرتآتمرکمنوی
 -3ح ددبنمانمرخددشمومانرافدد موزددبیمم ددانمرتددآتم6منویمالطدد منظددانتم دپد دد انمرخددشم(ویددگارممرددام سا دد م ددام
،ما بنالتتلم امومزمدانتمومزداقج م انمزدرب مردمرخشمض

ماحدایمه حس م)

 -4انیرارممز انتم انمانالجاطمم،معتبزممومالخصصممالب طم دپد انممومان المردمواحآموزبیممومپژو ش
وزبیمم انمالبضس ممرآومونوامیازلمزبانامیردمزممرایآ :م
 ویگارممرامقانب مومزمدانتماااننمرستان ا م
 ویگارممرامقانب مومزمدانتماف دمپد انن
 ویگارممرامواحآمر جبامنس س موم گسدم انماع جانرخشم م
 ویگارممرامواحآمنگ دلمع بن مم
 ویگارممرامواحآموزبیممردمرستانم م
 ویگارممرام سا

م انموزبییمممرستان ا م

 ویگارممرامزآردر م طاموم طدمومارتگممرستان م
 ویگارممرامر آای مزطسطموم

ز می لم م

 ویگارممرامنگ آای مالس سزاتمپزیمم
 ویگارممرامواحآمازبنمپسگسدنمرستانا
 ویگارممراماط اامحدرت م
 ویگارممرامرخشمزدربطد
م واحددآموزددبیممومپددژو شمرستان دد ا مز ددئبلمرد ددزاننماونهمالددبضس ممرددآومونواممض دد مناننگددا مضآرددآممزددممرایددآ.مپددسم
ایمپاردددا ماونهمما دددازممحاتددددرنمومغدددارجسنمرددددمازدددبنماااننمان دددالمزدددمم د ددماا.مافدددداانمنددددمانماونهمالدددبضس ممردددآومونوام
یدن منتممنگگآماحدایمه حس مونا مالائسآمنشآهمومزسایمردمنانمانمرخشمرامواحآمزبنامنظدمنتممرایگآ.م م
سا

مواحآموزبیممومپژو شمرستان ا مزس امانم صبزمن ار مویزب مرشدحمیردمزممرایآم :م

نمره کمتر از : 50معآممرمانم سدنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
نمههره : 50-80 :ممرمددان سدنمومالبانتگددآم ددایمنمرددام زطالتدددمن ار دددمالددبضس ممرددآومونوامومیدددن مانمویزددب مانمپارددا م دددم
زاهم م
منمره :80-100مقارلمقجبلمومرمان سدنمومح بنمانماونهم انموزبییممردنازدمنرزنمیآهم م
آزمههون هههای توانمنههدی سهها یانه :م ددبپدوارزنموزبییددممرددام تددا گگممواحددآموزددبیممومپددژو شمزدنددزمانما دد گآمزدداهم دددم ددالم
ن ددج مردددمرد ددزاننمویزددب مالبانتگددآنم ددالساندمض دد مندداانمپد دد اننموزازددارممندددمرد دف دددمایموزددبیمم ددانمالزازددمموم
وزبیمم انمالخصصمما

ما تاممزممونیامون ار مردمواحآموزبیممومزآردر مزگارعمان انمماع ممزمم داا .م
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آموزش های برون سازمانی :
انمهددبنتمعدد ممرد ددزاننموزددبیممردداموزددبیمم ددانم ددازمایم ددبنمزتاوندد م ددانمانزددا م،مر آایدد مرددام
اانشددمآهم ددانماانشددگاهمعلددبممپزیددممماهدد ا مرددام ددتسگانم ددانمنشددبننم دددوهم ددآقمرددام تددا گگممواحددآم
وزددبیممومپددژو شمرستان دد ا مومرددامزتدفسگازدددمن جددممانماونهمیدددن مزددممنتارگددآ.مفدددامیدددن منگگددآهمانماونهمم
زبظددفما دد مپددسمایمپارددا ماونهمرددام تددا گگممواحددآموزددبیممن ددج مردددمرد ددزاننماونهمردددانم دددوهم ددانم ددآقم
رصبنتمورشاننماقآاممنتارآ.م م
افددداامیدددن منگگددآهمانماونهم ددانموزبییددممزلددزمممردددمانائدددم ددبا ممومالائسددآمح ددبنمانماونهموزبییددممالب ددطم
زسدنماونهموزبییممزممرایگآمالام اع موزبیممردانمونا مالائسآم داا .م
نکتهه: :مردددمنلسدددمافددداانممندددمانماونهم ددانمموزبییددممندددمایم ددبنموامحددآموزددبیممومپددژو شمرستان دد ا ماعدد مم
زددممیددبامانمهددبنالممندددمضددزام دددوهم ددآقممرددباهمموم ددانامایم دداع مندداننمانمندد سمح ددبنمرارگددآممسهها
آموزشی تعلق ( کارکرد)مزمم سدا.م م
نکتهه: :م انمهددبنتمنسددایفبننمردددمرد ددزاننموزددبیممانم صددبزمرستدداننم ددانمنبپآرددآمومرایپآرددآمومرددام دددمنددبعم
وزددبیممفددبننممرددامالبضدددمردددمیدددارطم ددازمانمهددبنتماعدد ممایم ددبنم ددایزا م ددانمراالا دد ممسههریعا دوره
آموزشی با طرح در کمیت :اضطراری برنام :ریزی و اجرا می گردد .م
واحد ها و مجریان برگزار کننده دوره های آموزشی بشرح زیر می باشد :
-1

بپدوارزنموزبییممردنازدمنرزنموماضدانماونهم انموزبییممض

-2

بپدوارزنمزازارممردنازدمنرزنموماضدانماونهم انموزبییممض

مناانمپد اننم
مناانمزازارم

 -3واحآموزبیممومپژو شمردنازدمنرزنموماضدانماونهم انموزبییممپزیما
 -4واحآمنگ دلمع بن مردنازدمنرزنموماضدانماونهم انموزبییممزدالجطمرامفدارگآم انمواحآ
 -5واحآمارتگممرستانمردنازدمنرزنموماضدانموزبیمم انمزدالجطمرامفدارگآم انمواحآ
 -6واحآم

ز محدفدمانمردنازدمنرزنموماضدانماونهم انموزبییممزدالجطممرامفدارگآم انمواحآ

 -7واحآمر آای مزطسطمردنازدمنرزنموماضدانماونهم انموزبییممزدالجطمرامفدارگآم انمواحآ
 -8واحآمحمبقم سدنآهم آز مردنازدمنرزنموماضدانماونهم انموزبییممزدالجطمرامحمبقمرستانم
 -9واحآمرطدا مردنازدمنرزنموماضدانماونهم انموزبییممزدالجطمرامزآردر مرطدا
تدددوننما دد منلسدددمزسدرددا ماونهم ددانموزبییددمممالمددبرمموزددبیمم ددانمردنازدددمنرددزنمیددآهمواحددآم ددبامنام
رصبنتمفصلممردمواحآموزبیممومپژو شمرصبنتمن تمماع ممنتارگآم .م
م
تدوین  :واحد آموزش و پژوهش بیمارستان میالد اصفهان

