
 
 

 

 فهرست

 سرمقاله 

 رويكردهاي روانشناختي 

 افسردگي در كمين پرستاران 

 امروز تولد كيه؟ 

 گفتگو با دوست 

 معرفي يك طرح 

 با شاعران 

 جدوالنه 

 من يك پرستارم 

 فرهبرنامه جدول  

 نتايج مسابقه فرهنگي 

 دعوت به همكاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاری از گروه رپستاری 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  89بهار و اتبستان 
 

آموزشی و ردمانی  روانپزشکی اریان مرکز   

 کمیته فرهنگی رپستاری 

  89بهار و اتبستان 

ياس سپيد فصل انهم  



2 
 

هرستف   
 سرمقاهل 

 دوست با وگتفگ 

 رپستاری  آموزشی اهی فعالیت 

 کان اما و  کارکنان هب آموزش  مشارکت رد مرکز زپش
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 سرمقاهل

زبن  زندگی را ورق  

 ره فصلش را خوب بخوان

با بهار ربقص   

 با اتبستان بچرخ 

 رد پايیز عاشقاهن قدم زبن با زمستانش

 

 
 

 

 

 
  

شين و چايت را بسالمتی نفس كشيدنت بنوش بن 

گويد  زندگی رابايد زندگی کرد آنطور هك دلت می  

 مبادا 

ری   زندگی را دست نخورده  ربای مرگ بگذا

 مژده رداتج

اننرپستار بخش ز  

 



4 
 

توگتفگ با دوس   
 عزيزمان همكار بازنشستگي مناسبت به

 ايشان با كوتاهي گپ خانم نسرين شهرياریسركار

 :داشتيم

  ؟ كنيد توصيف چگونه جمله يك در را خودتان*

،ام مانده خود وصف در  

                         وشكيبايي صبر از باری كوله 

 چگونه شما بر پرستاری درلباس خدمت سالهای*

 گذشت؟

.كردم پرستاری عاشقانه ناماليمات تمام با  

 شغلي چه داشتيد دوست شديد نمي پرستار اگر*

كنيد؟ انتخاب را  

.كردم مي انتخاب را معلمي پرستاری از بعد   

 مي افتخار بيشتر چيزی چه به تان حرفه در*

؟ كنيد  

صادقانه خدمت  

 

 

 

 

 

 
 

 
 چه شغلتان با ارتباط در شما نگراني بزرگترين*

است؟ بوده  

روحي آسيب  

 دوران از شما نشدني فراموش خاطرات از يكي*

؟يستچ پرستاری خدمت  

 سه درجه سوختگي دچار كه بيماری خوشحالي

 و بود درمان تحت ماه چندين و بود دوپاشده هر

.   كرد خداحافظي و رفت بخش از خودش پای با

    
؟ داريد شدن نشسته باز از احساسي چه*  

تازه ای دوره شروع   

داريد؟ همكاران برای آرزويي چه*  

وموفقيت سالمت آرزوی  
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 رپستاری آموزشی فعالیت اهی 

۸۹89اولين کالس آموزشی سال  

واگير هاي بيماري: موضوع   

رنجبر مليحه سركارخانم:مدرس   

۸۹ ردينفرو۷۲:تاريخ   

ايران روانپزشكي مركز پرسنل:كنندگان شركت

 

رفتاری  و ارتباطی مهارتهای آموزشی کالس ربگزاری    

۸۹خرداد ۷2:  تاريخ  

صابر دكتر آقاي:  مدرس   

 مركز محترم پرسنل:  كنندگان شركت

 

 کالس آموزشی تجهیزات زپشکی هب کل رپسنل رپستاری مرکز

به پرسنل  كل تجهزيات پزشكي 29۸۹در ارديبهشت 

 پرستاري آموزش چهره به چهره داده شد.

 

با تشكر و قدرداني از آقاي محمد هادي سعيدي، 

سوپروايزران مركز، خانم شبنم پيروز جهان، آقاي 

 مجتبي گل محمدي و ديگر عزيزان...

 

 پاهی رد مرکز   CPR ربگزاری کالس

 ۸۹تير  ۸تاريخ:

 مدرس: آقاي روح اهلل غالمي
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 پیشرفتهCPRس ربگزاری کال

 ۷۷/5/۸۹تاريخ:

 مدرس: محمدهادي سعيدي، فرشيد مرادي

 كالس ويژه پرستاران مركز



 

 

بحران مدریيت کالس   

۷/6/۸۹تاريخ:   

طاهري آقاي و  معصومي مهرناز خانم مدرس:  

 باحضور كليه پرسنل مركز

 

شت آموزشی و کالس شغلی سالمت و ایمنی آموزشی کالس دست بهدا  

۷5/4/۸۹تاريخ:   

 مدرس: خانم ها مهندس طيبه بيدكي، مليحه رنجبر

  حضور كليه پرسنل مركز
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کان وژیه حقوقی اهی بایسته آموزشی کالس  و مددکاران ، رپستاران ، زپش

 روانشناسان

92/4/۸۹تاريخ:  

 مدرس: آقاي دكتر خليفه

 

 

نشانی آتش کپسول با کار و نشانی آتش عملی و تئوری  کالس  

6/5/۸۹تاريخ:  

: خانم مهندس بيدگي و آقاي طاهري با همكاري  مدرس

  2۹آقاي ايمني همكاران ايستگاه آتش نشاني شماره 

 

بیمار حقوق منشور و خدمت گیرندگان حقوق  آموزشی السک   

۷9/6/۸۹تاريخ: شنبه   

 مدرس: خانم مژگان مغرور

  با حضور كليه پرسنل مركز

 

خالت گاهن شش اهی رپوتکل آموزشی اجتماعی اری مددک پاهی مدا  

6/۲/۸۹تاريخ:   

 مدرس: خانم ها النازتاجدار و سميه رجبي نژاد

  با حضور كل پرسنل مركز
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کان مرکز  آموزش هب کارکنان رد مشارکت ...و اما زپش  

 رپستاران جهت اورژانس شرایط رد مواد مسمومیت اموزشی کالس

42/6/89اترخی رد رثيا دکتر خانم توسط مرکز  

 

 

 

جهت کليه کارکنان   جاللی امیرحسين دکترآاقی   تدریس با  خشم کنترل کالس

  4۹/6/89ر اترخی  د مرکز   

 

کالس تجوزی دارو رد بارداری و شیردهی و مقاومت ميکروبی توسط 

7/7/89رد اترخی جهت رپستاران  آاقی دکتر شالباافن   
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 فعالیت اهی آموزشی ، فرهنگی، مذهبی جهت بیماران مرکز

يت تیم رپستاری با هدا    

گانی آموزش کالس گزاری رب  مرکز ائترت آمفی سالن رد هم  

خانواده اعضاي روان سالمت در خانواده نقش :باموضوع  

كلهر عادل آقا حاجي:مدرس  

روز چهارشنبه ۸۹ ارديبشت۷4:تاريخ   

نيا ياسری  رپستار توسط بیماران هب بیمار حقوق منشور آموزش  

 

 پور کاويان رپستار سطتو  خشم کنترل کالس ربگزاری 

 

نپزشکی از بعد و قبل اهی مراقبت آموزش  صمدی رپستار توسط دندا

 غالب رد هك مهر بخش بیماران هب قطبی دو اختالل مورد رد موزشآ

 ياسری  رپستار توسط آموزشی فيلم پخش صورت هب جديد خالقیت
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 خاوری  رپستار توسط  بیماران هب اضطراب کنترل آموزش

 

 منظور هب خم غدری عيد مناسبت هب بیماران جهت جشن ربگزاری 

 2/6/89رد اترخی  شاد لحظاتی کردن فراهم

بركات غديرو عيد از  مش غافل  

 

نجات باب است گشوده خدا امروز  

 

 

 

 بیماران جهت ورزشی اهی فعالیت  ربگزاری 

 

 



11 
 

 ...وديگر فعالیت رپستاری 

اجراي بسيج ملي كنترل فشار خون در كشور، 

ل وفاق و همدلي بي بديل و حماسه اي حاص

 ارزشمند در تاريخ نظام سالمت اين سرزمين بود.

اين حركت ستودني كه سنجش و ثبت فشارخون 

بيش از يك ميليون و صد هزار نفر در حوزه تحت 

پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران را همراه داشته 

است، مرهون نقش آفريني عزيزاني چون شماست 

دمت، از هيچ كوششي دريغ       كه در عرصه خ

 ننمود ه ايد.

 

 

 

 

 

ضمن تقدير و تشكر از تالش هاي ارزشمند همه ي 

پرستاران مركز خصوصا سركار خانم فريبا معصومي 

سوپروايزر آموزشي مركز كه هدايت تيم را بر عهده 

 .و در اين حركت ملي شركت داشتند 

 

راه  اعالم مي دارد كه مركز روانپزشكي ايران با

خرداد  2۹از تاريخ  "اندازي دو ايستگاه كار رسما

نفر  4۹4فعاليت خود را آغاز نموده و حداقل  29۸۹

را در سامانه به ثبت رسانده است. لذا اميد است در 

پرتو عنايات خاص الهي، با عزم جزم و اراده ي 

استوار و نيز با همكاري هاي پايدار، توفيق تامين و 

 بوم گردد. حفظ سالمت اين مرز و
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 معرفی یکی از کمیته اهی رپستاری 

پرستاري فرهنگيكميته   

كميته فرهنگي پرستاري كميته اي است كه به 

منظور برنامه ريزي در زمينه هاي فرهنگي، رفاهي و 

ايجاد انگيزه و تقويت روحيه كاركنان در مر كز 

روانپزشكي ايران به رياست سركار خانم زهرا طالب 

. دبير كميته فرهنگي پرستاري خانم ردنيا فعاليت دا 

در شش ماه اول سال مژگان مغرور مي باشد كه 

ي رابطين با حضور اعضا را  سه جلسههماهنگي 

كميته در بخش هاي در دفتر پرستاري برگزار نموده 

 است.                                                                       

 

 
ه فرهنگي پرستاري:اهداف كلي كميت  

افزايش انگيزه و ارتقاي رضايت شغلي كادر 

و همكاري با كميته فرهنگي مركز پرستاري  

 
 اهداف ويژه كميته فرهنگي پرستاري:

 *توسعه فعاليت هاي فرهنگي و امكانات رفاهي

* افزايش رضايتمندي كادرپرستاري از طريق 

شركت در برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و برقراري 

انات رفاهيامك  

 *برگزاري تورهاي  علمي و فرهنگي

*برگزاري مسابقات مختلف علمي، فرهنگي به 

 مناسبت هاي مختلف

 *همكاري با كميته فرهنگي مركز در قالب 
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 امروز تولد کيه؟

 ای عشق بهاری!

 روز میالد تو بهاری دیگر است...

 یک دشت گل های بهاری تقدیم به تو که 

 بهترین متولد بهاری

 

تابستانیهمکار   

     این روز فرخنده و باشکوه رو به شما تبریک عرض 

.می نماییم  

 آری فصل تابستان...

 قلب ها را گرم و روشن نگاه میدارد...

 

 همکاران بهاری

 آقایان و خانم ها

 فروردین ماه اردیبهشت ماه خردادماه

7شاهي ليلي 12صابري مژگان  3راستينه محمدابراهيم   

12باقري مریم 3باشي زینت  4غالمي محمود   

32نادري ليال 12خواه عوض اكبر  4برقي سميه   

21داودي ليال 1خاني كریم رضا  5داورپناه رویا   

22قرباني رحيمه 22پور اسمعيل فرشيد  2افغان اكبر   

6طریقتي راضيه 23صبوحي حامد  4نيا فروزان وجيهه   

32معصومي مهرناز 2خسروجردي مریم  15پور حسين متينه   

2 ناصرپور جادس 2كاویانپور اله فضل    

3قاسمي مهدي   

 دولت حسين

12آبادي  

32عزیزي مژگان  

12احمدي صدراله  

1سردشتي معصومه  

3غفاري حسين  

 همکاران تابستانی

 ها خانم و آقایان

 شهريورماه شهريورماه مردادماه تيرماه

 پریناز

22كفایي  

 اسمعيل

4صفرایي  

 اهلل روح

2غالمي  

 مرتضي

12يرالهيخ  

 حق فرشته

22جو  

 نيا یاسري یگانه

2 

2مغرور مژگان  وند آزیتا 

32حاتمي  

22فيضي ليال  غالمحسين 

12نادري.  

 زهرا

24استواري  

 زرین سميرا

25كاله  

 عليرضا

12بستامي  

25امامي صبا 1مضري صفا   نسرین 

32باقرزاده  

2دستور سارا 22نيا طالب زهرا   یار اله 

12سياوشي  

 زهرا

32عليمرادي  

6عبدي تراب 22یوسفي فاطمه   الهام 

32عاشوري  

 فریبا

22معصومي  

 ایرج

22سعيدي  

16محبي پرهام  گل مجتبي 

22محمدي  

25رضایي یلدا  

 راهيل

13نجارلو  

11فرج محمد  اسماعيل 

15موسوي  

16فداكار ویدا  

1رنجبر مليحه 24ترگل سولماز   احمد 

22حميدي  

 راحله

11جبریيلي  

1مقدم مجيد  زليخا  

12صادقي  

 مصطفي

32حميد  

15زماني شيوا 2قرباني سعيد    

 زهرا

16شجيعي  

 معصومه

4محمدجاني  

 فرشيد

22مرادي  

32اشرفي جعفر  2عباسي مينا   
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رد   جدول  فعالیت اهی ربانهم رزیی شده  شاهخ فرهنگی  

8989شش ماه اول  

 

هادینبرنامه پیش  تاریخ مناسبت 

 ورزشي مسلبقه

-شطرنج)كاركنان

 دستي فوتبال-دارت

 و

پونگ( پينگ  

 والدت

)ع( رضا امام حضرت   

13/4/12  

 

 مسابقه والیت
عيد تا عيد  

غدیرخم عيد تا قربان عيد  

تا  12/5/12

11/5/12  

 نمونه همکاران از تقدیر

-پرستاري نفرواحد1)سال

 و (اداري نفرواحد1

 شش نشسته باز همکاران

 نام با نفر3)سال اول ماه

 حاجي خانم سركار هاي

(یاري،اكبريخاني،شهر  

 كه ورزشکاران از تقدیر

 به - دارند دانشگاهي مقام

  كاري صبحانه همراه

سال طول در بار یک  

روزپزشک، روز داروساز، 

روز خانواده و تکریم از 

 بازنشستگان

تا 2/6/12

5/6/12  

 گل فوتبال مسابقه

آقایان)كوچک ) 
دولت هفته آغاز  

تا 1/6/12

22/6/12  

 زیارت برگزاري

 عاشورا

محرم اول روز ده  

وعاشورا تاسوا  

تا  22/6/12

21/6/12  

 

 

 

 

 برگزاری مسابقه ورزشی

 ورزش چیزی جز يک معجزه نیست

 
پرستاري بر طبق جدول فعاليت هاي فرهنگي كميته 

تاريخ   در29۸۹برنامه ريزي شده در شش ماه اول سال 

والدت حضرت امام رضا)ع(  به مناسبت تير ماه ۷9

                موده است.ار نمركز برگز را در مسابقه ورزشي
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شي اسامي برندگان مسابقه ورزكميته فرهنگي پرستاري 

 را در چهار رشته اعالم مي دارد:

 

 

 كاظمي شريف رضا علي: دارت رشته 

 

 نظري علي: دستي فوتبال رشته 

 

 قرباني مهدي: شطرنج رشته 

 

 چوبين مهدي: پونگ پينگ رشته  
 

 

 

 

 

 

 فرهنگي مسابقه برگزاري

 هاي فعاليت جدول طبق بر پرستاري فرهنگي كميته

 در29۸۹ سال اول ماه شش در شده ريزي برنامه

 مناسبت به مرداد ماه  ۷۸لغايت  ماه مرداد ۷2  تاريخ

 مسابقهواليت)عيد قربان تا عيد غدير(هفته امامت 

 است. ودهنم برگزار مركز در رافرهنگي 

 اسامي برندگان را به شرح زير اعالم مي دارد:

 شعباني فهيمه 

 پور ولي منور 

 لويي بهار رويا 
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 برگزاري اردو و تور جاده چالوس

 

دنيا زيباي جاده چهارمين چالوس؛ جاده  

 

 .هستيد چالوس جاده در شما! بينيد نمي رويا
 از عبور كه شدبا ايران هاي جاده معدود از شايد چالوس جاده

 جاده اين! نيست گردشگري اماكن از يكي به رسيدن بهانه آن

 كه دنيا زيباي جاده چهارمين! است گردشگري منطقه خودِ

 مسيرهاي ترين مهم از يكي اش، رويايي زيبايي از نظر صرف

 به شمال از جاده اين. شود مي محسوب هم كشور ارتباطي

 شهرستان به شرق از چالوس، شهرستان و مازندران استان

 به جنوب از و طالقان منطقه به غرب از شميرانات، و تهران

 پيچ با كه قرن نيم از بيش قدمت با اي جاده. رسد مي كرج شهر

 سفري طبيعي بكر هاي زيبايي و كوه دل در متعدد هاي خم و

 .زند مي رقم مسافران براي را انگيز خيال

 

 

 همكاران ستدرخوا طبق بر پرستاري فرهنگي كميته

 ايجاد هدف با را چالوس جاده تور 4/6/۸۹درتاريخ مركز

 به هم با همكاران خانواده آشنايي و صميمي كاري فضاي

 نموده برگزار را هم كنار شاد لحظاتي كردن فراهم منظور

 وهمكاران صبحانه و نهار را در كنار هم گذرانند.

 خيلي هم خوش گذشت....
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 جشن روز كارمند برگزاري

 برنامه ريزي جدول فرهنگي طبق بر مركز فرهنگي ميتهك

در سالن آمفي تئاتر با حضور مسئولين  6/6/۸۹درتاريخ

محترم و پرسنل برگزار كردند و در اين مراسم از 

همكاران ادراري هم تبريك  ماهه تابستان  9متولدين 

 شد. گفته 

 

 

 

فرا رسيدن تاسوعا و عاشوراي ... و اما 

شيعيان تسليت باد حسيني بر عموم  

 
گرفته دلها و آمد محرم ماه  

گرفته موال غربت داغ ز دلها  

راه از آمد باز علی بن حسین ماه  

گرفته عزا او داغ برای عالم  

سینه به اندوهی و چشم در ها اشک  

گرفته را کربالیش هوای دلها  

گشته جمع هایم پلک پشت به اشکی  

گرفته عاشورا با انس گویا که  

ر این ایام زیارت عاشورا برگزار گردید.در مرکز د  
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 دانستنی اهی علمی کواته و جالب

 

 ميكنند احساس را مزه خود پاي با ها پروانه. 

 

 

 را آب ليتر ۸5 ميتواند تشنگي هنگام در شتر 

 .بنوشد دقيقه 9 از كمتر در

 

 

 ميميرند زنبور نيش از ساالنه كه افرادي تعداد 

 مار نيش از نهساال كه است كساني از بيشتر

 .ميميرند

 

 4 انسان و خوني گروه 5 كدام هر وسگ گربه 

 دارند. گروه

 

 

 انبار براي يكي: دارد معده دو عسل زنبور 

 .غذا براي ويكي عسل كردن

 

 

 است زبان انسان بدن عضله ترين سريع. 

 

 

 

 دست وجب ۹ برابر سالم انسان هر قد طول 

 .اوست خود

 

 

 هستند دست چپ موجوداتي خرسها. 

 

 

 روي هميشه شدن مسموم هنگام به مورچه 

 .افتد مي راست پهلوي

 

 

 درخت برگ هزار ۸44 تا ۲44 پائيز فصل در 

 .ميريزد بلوط

 

 
 ؛ باشد مبتال كوررنگي به زني كه درصورتي 

 .ميشوند اوكوررنگ پسر فرزندان

 

 

 ميكند كار بدن اعضاي ساير از بيش انسان مغز 

 .كند مي فمصر را بدن انرژي از ۷4۲از وبيش

 

 گردآورنده: فريبا معصومي

 مركز سوپروايزر آموزشي
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 و ساماندهی مهارت های برنامه ریزی

 

 

“ هستید؟ رهبری نوع چه شما ” 

 انداز چشم تعيين در تماماً رهبري كه است درست ياآ

                                                                    شود؟ خالصه

خير و بله  

 

 شان سازمان براي را واضح انداز چشم يك بايد رهبران

 در گيري تصميم رهبري، در كليدي نصرع اما. كنند ايجاد

 سپس و تيم يك يا سازمان يك حركت مسير مورد

 اطمينان و انداز چشم آن به رسيدن چگونگي تشخيص

.                   شود مي محقق انداز چشم آن كه است اين از  
 اين نياز مورد كليدي هاي مهارت بخش، اين بنابراين

 ي،عمليات ريزي برنامه تا راهبردي تفكر از فرآيند،

 .دهد مي پوشش را ريسك مديريت و پروژه مديريت

 

 سازماندهي و ريزي برنامه هاي مهارت (1

 

 

 نياز كه باشد رسيده نتيجه اين به تاكنون كه فردي هر

 اين از تواند مي كند، دهي سازمان را خود زندگي دارد

                                            .            شود مند بهره بخش

 

 دادن دست از به منجر تواند مي ضعيف دهي سازمان

                               .گردد تر پايين وري  بهره و ها فرصت

 

  به تواند مي ساده ي  مرحله تعدادي گذراندن خوشبختانه،

  صفحه. دهد سوق دهي سازمان يك به را شما راحتي

 را مرحله هفت منظور اين به ”سازماندهي در  مهارت“

 كه كاري به راجع بودن صريح: شامل دهد، مي پيشنهاد

 و آن انجام زمان مورد در گيري تصميم دهيد، انجام بايد

 اوضاع از آگاهي و گرفتن كنترل تحت مرحله، ترينمهم

 .دائمي طور به

 راهبردي تفكر و ريزي برنامه  (2

 

 اوقات گاهي عملياتي ريزي  برنامه و راهبردي تفكر

عرفاني هنر“ از بخشي عنوان به  (mystic art)“ جعبه“ و 

رود مي شمار به رهبري ”(black box)                     سياه  

 

 عملياتي، ريزي برنامه و راهبردي تفكر حقيقت، در اما

 هستيد، اكنون كه جايي درک از بيشتر يا كمتر چيزي

 بين شكاف بردن بين از چگونگي و باشيد بايد كه جايي

 يك ايجاد فرآيند ”راهبردي تفكر“  صفحه. نيست دو اين

 چگونگي ازجمله دهد، مي شرح را راهبردي ي برنامه

 حالت اين در كه ’اعجاز ي  جعبه‘ دام در فتادنا از پرهيز

 به توانيم مي ما آن ي درنتيجه و افتد مي اتفاق معجزه يك

                               .                 كنيم پيدا دست اهدافمان
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 يك تبديل چگونگي ،“عملياتي ريزي برنامه“  صفحه

 و روشن اقدامات از اي مجموعه به عملياتي ي برنامه

 منظور هب خاص فرد يك هاي مسئوليت تمام همچنين
 ارائه سازمان در شما راهبردهاي اينكه از اطمينان

 دهد مي شرح را شد خواهند

نرهبرا براي پروژه مديريت(9  

 پروژه مديريت دقيق بسيار اجراي به نيازي رهبران

.                                                                             ندارند  

 باشند قادر و كرده درک را فرآيند اين بايد حال، بااين

                                               .   بپرسند مناسبي سؤاالت

 ي درباره بيشتري اطالعات “پروژه مديريت“ ي صفحه

 كه دهد مي توضيح همچنين و داده شرح فرآيند اين

 تمام كه كنند حاصل اطمينان توانند مي چگونه رهبران

. دارند قرار خود مسير در ها آن رهبري تحت هاي پروژه

 داشته پروژه از قوي و دقيق اسناد ي تهيه به نياز امر اين

 افراد ي همه كه شود حاصل اطمينان بايد همچنين و

 همكاري پروژه در آن ي مرحله اولين از پروژه در دخيل

.                                                                              دارند  

 از كليدي عنصر يك ”پروژه ريزي  برنامه“ ي صفحه

 شرح را پروژه طرح ي تهيه يعني پروژه، مديريت فرآيند

 و داده توضيح را مناسب فرآيند يك صفحه اين. دهد مي

 هاي طرح بصري ي ارائه مورد در هايي توصيه همچنين

 .كند مي فراهم پروژه

 ريسك مديريت (4

 چيزي براي ريزي برنامه هنر عنوان به ريسك مديريت

 و شود مواجه خطا يا اشتباه با است ممكن احتماالً كه

 .                   شود مي شناخته آن، مورد در تدابيري اتخاذ

 هنر عنوان  به نيز ريسك مديريت راهبردي، تفكر مانند

 آن درک و پيچيده غير كامالً اما است، شده شناخته سياه

 اينكه مورد در كه است اين كليدي حل  راه. است ساده

 بار فاجعه تواند مي حد چه تا احتمالي خطر يا ريسك هر

 هايي ريسك صرف را خود توجه و باشيد صريح باشد

 ايجاد را بسياري مشكالت بااليي احتمال با كه كنيد

 بيشتري اطالعات ”ريسك مديريت“ ي صفحه. كنند مي

                                           .داد خواهد ارائه زمينه اين در

 

                                          

برنامه طبق پيشرفت و ريزي رنامهب  

 

 تمام ريزي برنامه دهي، سازمان و ريزي برنامه از منظور

. است شده، ريزي برنامه مسير در هاآن حفظ و موارد

 و بزرگ يا باشد كوچك رسمي ي پروژه يك پروژه، خواه

 و ريزي برنامه سازمان، يك راهبردي مسير يا

.            بود خواهد رهبر يك كليدي نقش دهيسازمان  

 

 خود در را ها مهارت اين فرصت اولين در بايد رهبر هر

 ها مهارت اين در كه كند پيدا زيردستي يا و داده توسعه

.                كند واگذار وي به را كارها بتواند تا باشد عالي  

 

 هاي مهارت از يكي سازماندهي و ريزي برنامه در مهارت

 بر عالوه و آمده شمار به رهبران و مديران براي كليدي

 و فردي بهبود ارزيابي در قدرتمند المان يك اينكه

 و انرژي زمان، مديريت در رود، مي شمار به فردي توسعه

 .دارد كاربرد نيز تمركز

 

 آورنده: مژگان مغرورگرد 
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کاری   دعوت هب هم

تمايل به عزيزاني چنانچه ؛ موجب افتخار ماست 

را دارند نگي ياس سپيد فرهفصل نامه  باهمكاری 

 به واحد فرهنگي اعالم نمايند.

مي ، پيشنهادات شما مي توانيد مطالب عل "ضمنا

 ه فرهنگيرابطين شاخ و نقطه نظرات خود را به

؛ كه پس از جمع آوری و دهيد ارائه  در هر بخش

 قيد گردد.مطالب  تاييد در فصل نامه های آتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89رد شش ماه اول سال  رابطین شاهخ فرهنگی رد بخش اه

نژاد نوروز ميترا  اورژانس 

كردي آذين مردان يك   

جفر محمد مردان دو   

نيا فروزان وجيهه مردان سه   

فداكار ويدا  مهر 

درتاج مژده  زنان 

مغرور مژگان فرهنگي كميته دبير   

 

حمايت های مديريت محترم  همراهي ودرنهايت از

 وطالب نيا زهرا  دفتر پرستاری سركار خانم

تنظيم  كه در تهيه و فريبا معصوميخانم سركار

نمود ه اند قدر   شتال بهار و تابستانفصل نامه 

 مي آيد.به عمل داني 

                                                

 

 


