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 بیمارستان روانپزشكي ایران مدیر مسئول: زهرا طالب نیا

 واحد پرستاری

پرستاری کمیته فرهنگي   

 سر دبیر: مژگان مغرور
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 فهرست

 سرمقاله 

 نوشتهدل  

 امروز تولد کیه؟ 

 موفقیت های همکاران گرامی 

 گفتگو با دوست 

 شاعرانه 

 برنامه های فرهنگی در شش ماهه 

 فرهنگ سازی 

 مرکزصبحانه های کاری  

 گارگاه برگزاری 

برگزاری جلسات فرهنگی، آموزش  

 به بیمار

 مرکز آموزشی های کالس برگزاری 

 جهت فرهنگی امور ها، جشن اجرای 

 مرکز بیماران

 بیماران آموزشی های برنامه اجرای 

 مرکز

 و عملکرد ارزیابی ویژه بازرسی 

 از دانشگاه شکایات به پاسخگویی

 مرکز در تابع واحدهای

 89بازدید اعتبار بخشی  

 

 

 

اهیکوچکیعنیدلخوشی

 اهردعینهمهنداشتن

یکربگپاییزیرابگذاری

ردمیانکتابهایترباییادگاری

 

 

 قدرداني و تشكربا نهایت 

 آقایان و خانم ها:

زهرا طالب نیا، دکتر امیر کشاورز،  مهدی قاسمي، 

مژده درتاج، فاطمه یوسفي، فاطمه بیات، محمود 

 غالمي،دکنر محمدرضا شالبافان و دیگر عزیزان...
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 سرمقاله

 
 خوشم در کلبه احزان بنالم همچو یعقوبم

 مه ام در چاه کنعان شد ز دستم رفت مطلوبم

 

 مرا آمد به لب جان حزین اما نمی آید

 

 نه درمانی ز جانانم نه پیغامی ز محبوبم

 

 دل دیوانه ام از دیده گاهی جوی خون راند

 گهی خارم گهی گلشن گهی زشتم گهی خوبم

 

 در امید شد بسته به رویم از سیه روزی

 فلك همدست شد با بخت ناسازم به سرکوبم

 

تواند کرددلم بار مصیبت را تحمل نی   

 خداوندا عطایم کن قرار صبر ایوبم

 

 پی دلدار من روزی اگر دلدار باز آید

 به راهش اشك می پاشم ز مژگان هست جاروبم

 

 نه راحت در دل خونین ز سینه سوزها دارم

 نه در چشمان من خوابی ز افکار پر آشوبم

 

 به دل مرد آرزوهایم چه گویم نامرادی را

یده چوبمشکوفه کی گشاید شاخه خشک  

 

 جدا از خود ندانم وحشت هول غریبی را

 فلك از تیره بختی خامه غم زد به مکتوبم

 

 مگر از زندگانیهای تلخم مرگ برهاند

 همه خلق عیب من جویند یارب از چه معیوبم
 

 چه نالی ای دل خونین چو مرغ بال بشکسته

 مسیح درد و اندوهم به دار عشق مصلوبم

 

میباشد گهی شیرینحیاتم قاسمی گه تلخ   

 به کوه بیستون فرهادم و از تیشه مضروبم

 

کارشناس پرستاری-تهیه و تدوین:مهدی قاسمی  
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دلنوشته

منیکرپستارم!رپندهایهکآشیانشراپناهتیمارجویانکرده

است.

سپیدپوشیهکردسیاهیچراغسالمتیرارببیمارانافراشتهاست.

باش بیدار همیشه منیکرپستارم!بیادعاییهکردبیزبانیاه،

عشقهب وجودشاز رذه مبارزیهکرذه و میخواند را نواییهکاو

ازاومیماند،مشتیپیکتکیده آنچه باخداشدنرپشدهاستاما

ردیاییازخاطراتتلخوشیرینیاستهکرهورقشخوددختری

ایپیشهیعاشقیشهبیادگارخواهدماند.استهکجاوداهنربردسر







اند؟ سرشته چگوهن را ام هستی دانم نقطهنمی هب اگر دانم می اما

نخستربگردم،بازهملباسسپیدومقدساینپیشهیزعزیرارب

میگزینم.

افطمهیوسفی

رپستاریارشد کارشناس











https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cgKyNXPx&id=E0365E7834B254F09333BC0B6914824990D95019&thid=OIP.cgKyNXPxST4_EhoY-RjF_QHaEo&mediaurl=http://pic.photo-aks.com/photo/nature/waterfall-river/large/Amazing_Waterfall_Wallpaper.jpg&exph=1200&expw=1920&q=%d8%b9%da%a9%d8%b3+%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%87+%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2%db%8c&simid=608026141484056829&selectedIndex=122
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fTR555ct&id=E798EE21CC730B32DE050CC7A9DB0B488FCF7027&thid=OIP.fTR555ctF7ud1zoY7XHY9wHaEo&mediaurl=http://pic.photo-aks.com/photo/nature/tree/large/boat-jungle-river-landscape.jpg&exph=1200&expw=1920&q=%d8%b9%da%a9%d8%b3+%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%87+%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2%db%8c&simid=608000698136068238&selectedIndex=20&qpvt=%d8%b9%da%a9%d8%b3+%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%87+%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2%db%8c
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؟تولدکیهامرووز


 

ماهیآرذآبانماهی مهرماهی
1طاهري 4مشرفي  1نادري.ص   

1آكه 8باخدا  11اتحاد   

1فرزين 22منتعلي    

12جباري 22شيري    

01بايزيديان 2محمدي    

12سرفراز 01سعيدي هادي    

1عمراني    

1پرنون    

22نوروزي    

2فالح    

1پريشاني    

1مالشاهي    

22عبدالرحيمي    

 

 

 

اسفندماهیبهمنماهیدیماهی
4زینالپور 1قاسمی.ف  1سلیمی   

4 امینی 02بیات  02تبریزی   

12پیکانی 10صابری س  10کاظمی.س   

8پیروزجهان 22حیدری  11تیموری   

12ابراهیمزاده 0مرادپور  1حاتمی.م   

6آقابراری 04کردی  1نورانی   

19صفدری 16عاشوری.پ  11راعی   

00سلیمانی  6درتاج   

6باقرنژاد  9مشیری   

0پور کاویان.م    

04کالته    

02آژگان    

12دهشت    

10شکاری    

04صادقی.خ    
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کار گرامیانموفقیتاهیهم

موفقیتهجیتنمنمیتوانماهست


اکنون با دست یابی به این موفقیت  همکاران عزیز

مانی که پر  تحصیلی، همانند یك پادشاهی می

دیگری را به تاج خود اضافه کرده است. برای آینده 

 را دارم و کسب این موفقیت باات بهترین آرزوها 

 ارزش را تبریك می گویم.

 باشد که به هر موفقیتی در زندگی ات برسی

در رشته کارشناسی ارشد  سرکار خانم ملیحه رنجبر

در رشته  و سرکار خانم فرشته حق جوروانپرستاری  

موفقیت بزرگ تان  کارشناسی ارشد داخلی جراحی

را تبریك گفته، و همکاران مرکز روانپزشکی ایران 

می از صمیم قلب این پیروزی را به شما شادباش 

 گوییم و به شما افتخارمی کنیم.

 سرکار خانم رنجبر عکس 

 

 عکس سرکار خانم حق جو



وقتیموجزندگیتراهبخدابسپاریتوراهبساحلامن

رساند.موفقیتوشادیمی

هبامیدموفقیتتردتمامربههاهیزندگی
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وگتفگبادوست

به مناسبت بازنشستگی همکار عزیز  و مهربان ما 

ات گفتگویی کوتاه با ایشان سرکار خانم فاطمه بی

 داریم.

 کنید؟ خودتان را در یك جمله چگونه توصیف می.1

اگر بخواهم خودم را دریك جمله توصیف کنم این 

تمام وجود تالش کرده ام انسان های  است که با

اطرافم را قضاوت نکنمو به افکار وعقاید انان حتی 

 اگر بر خالف نظر وعقیده من باشد احترام بگذارم.

.سال های خدمت در لباس پرستاری بر شما چگونه 0

 گذشت؟

سال های خدمت در کسوت پرستاری به مانند  

از حالوت  صفحه واقعی زندگی همواره تلفیقی

وشیرینی و رنج وغم است که بی تردید این دوجزو 

الینفك زندگی هستند و بدون چشیدن طعم تلخ 

سختی و رنج.حالوت وزیبایی بدست امده.برای 

انسان ارزشمند وخوشایند نخواهد بود و برای من 

 نیز این چنین بوده است.

اگر پرستار نمی شدید دوست داشتید چه شغلی  .2

 را انتخاب کنید؟ 

داشتم یك نویسنده حرفه ای مستقل و با دوست 

 شهامت باشم.

.در حرفه تان به چه چیز بیشتر افتخار می کنید؟ 4

باالترین افتخارم این بوده که تالش کرده ام در این 

حرفه فارغ از رنگ و نژاد و دین و فقیر وغنی بودن 

بیماران.انها را چون اعضای خانواده خودپنداشته و 

را برای کاستن اندکی از  تمام سعی و کوشش خود

و تا اخرین لحظه سنگ  رنج واالم انان انجام دهم

صبور و غم خوار بیماران درد کشیده از جفای روز 

گار باشم و لبخند رضایت و خشنودی انهابهترین 

 وباالترین هدیه وپاداش برای من بوده است.

 
.بزرگترین نگرانی شما در رابطه با شغلتان چه بوده 2

 است؟

بزرگترین نگرانی و دغدغه من همواره این بوده  

است که درشغل پرستاری موضوع اصل شغل 

پرستاری یعنی بیمار محوری به فراموشی سپرده 

شود و دراین بین حواشی و مسایل بی اهمیت 

 برجسته تر شود.

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=eWbZ58Kv&id=555AFD77CB13EC8E126F6BFA4E2660C44D8799D7&thid=OIP.eWbZ58Kvp8fttyL7oGOyZwHaE8&mediaurl=http://www.payesh8523.ir/Content/media/image/2017/12/22281_orig.jpg&exph=370&expw=555&q=%d8%b9%da%a9%d8%b3+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c+%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c&simid=608003524222517991&selectedIndex=1&qpvt=%d8%b9%da%a9%d8%b3+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c+%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c
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یکی از خاطرات فراموش نشدنی شما ازدوران  .6

 خدمت پرستاری چه می باشد؟

خدمت درلباس سپید پرستاری از تمام لحظات  

بیماران به خصوص بیماران مهجور روانپزشکی لبریز 

از خاطرات تلخ وشیرین است که میتوان از مجموعه 

 این خاطرات کتابی به رشته تحریر دراورد.

 چه احساسی از باز نشسته شدن دارید؟ .1

به اس گنگ ودر عین حال خوشایند و تلخ احس

واسطه ی جدایی از همکاران ودوستان بهتر ازجان 

که در واقع با انها زندگی کرده ام و ازسوی دیگر اغاز 

 زندگیم خوشایند ولذت بخش می باشدفصل جدید 

 

 .چه آرزویی برای همکاران دارید؟ 9

در آخر آرزو میکنم همکاران عزیزدر سایه الطاف  

بیکران خداوند به دور ازآماج روزگار شاد و سالمت 

 .شان باشد باشند و ارامش میهمان همیشگی زندگی

 

 





کارربایاهبهترینباآرزوی نشدنیفراموشوزعزیهم



https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Xsxt6rd4&id=20FCFA6A677023B201E4ABD9AF9819824C3E3FF2&thid=OIP.Xsxt6rd4EqoFQ8oqoCi2owHaHa&mediaurl=http://picyab.com/File/system_final/19936/attaches/201-26-00000336.jpg&exph=2500&expw=2500&q=%d8%b9%da%a9%d8%b3+%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87+%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86+%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87&simid=608046920572862634&selectedIndex=2&qpvt=%d8%b9%da%a9%d8%b3+%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87+%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86+%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Xsxt6rd4&id=20FCFA6A677023B201E4ABD9AF9819824C3E3FF2&thid=OIP.Xsxt6rd4EqoFQ8oqoCi2owHaHa&mediaurl=http://picyab.com/File/system_final/19936/attaches/201-26-00000336.jpg&exph=2500&expw=2500&q=%d8%b9%da%a9%d8%b3+%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87+%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86+%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87&simid=608046920572862634&selectedIndex=2&qpvt=%d8%b9%da%a9%d8%b3+%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87+%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86+%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87
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وگتفگبادوست
دیگرمان عزیز به مناسبت باز نشستگی همکار 

محمود غالمی گپ دوستانه ایی با ایشان  جناب آقای

 .داریم

 

 

 
 

 . خودت را در یك جمله توصیف کنید؟1

 باید کنم معرفی جمله یك در را خودم بخواهم اگر

 هیچ که هستم آزاری کم و راحت، صبور دمآ من بگم

 .نیست سخت برایش چیز

 شما بر پرستاری لباس در خدمت های سال .0

 ؟گذشت چگونه

     ایم آمده جاه حشمت پی نه جا این در ما

  ایم مدهآ پناه جا این به حادثه بد از

 جامعه در که ظلمی و عدالتی بی بخاطر ابتدا در

 به آرام ولی، جنگیدیم خیلی داشت وجود درمانی

 . کردیم عادت آن

 شغلی چه داشتید دوست شدید نمی پرستار اگر.2

 ؟کنید انتخاب را

 چشم معاینه در که داشتم دوست را خلبانی من

  .شدم رد پزشکی

- می افتخار بیشتر چیزی چه به تان حرفه در.4

 ؟کنید

 اغلب و داشتم کافی مهارت خودم حرفه در اینکه به

 .بودم کننده حمایت

 چه تان شغل با رابطه در شما نگرانی بزرگترین. 2

 ؟است بوده

 در خصوصه ب بود بیمار جان ما نگرانی بیشترین

 .کردم می نجاتش برای را تالشم همه بحرانی شرایط

 دوران از شما نشدنی فراموش خاطرات از یکی .6

 ؟ باشد می چه پرستاری خدمت

 221 بیمارستان پرستار من و بود جنگ درزمان

 که بود عراقی اسیر یك خون بخش در بودم ارتش

 بستری که مدتی درمن  بود ومریض بود دار درجه

 داشتنی دوست آدم. بودم شده وابسته خیلی بود

 .شود می تنگ برایش دلم هنوزم بود

 ؟دارید شدن بازنشسته از احساسی چه .1

 پیش خواهد می دلم ندارم دوست را بازنشستگی

 بود راحت برایم کار اواخر این در باشم دوستانم

 .داشتم خوبی واحساس

 ؟ دارید همکاران برای آرزویی چه .9

 . باشند وسالمت خوش دارم آرزو

 عمل ومدارا مهربانی با همکاران با خود روابط در

 طاقت و سخت خود خودی به شغل این که چرا کنند

 .ستفرسا

 

با آرزوی موفقیت و سالمتی برای همکار فراموش 

 نشدنی مان
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هنشارعا

 خواب آشفته تو را دیدم
 خواب این روزهای سردرگم

 روزهای پر از ماللت شرم

 در نگاه درشت این مردم

 

 های تو در تو پشت این کوچه

 شانه هایم چه سرد می خندید

 و خدایی که پشت این تردید

 نکبت سرنوشت را می دید

 

 باد مثل مالمتی موهوم

 توی ذهنم ترانه می رقصاند

 مثل اوراد کهنه نفرین

 خط خط چهره مرا می خواند

 دخترک ها عبور می کردند

 بین آیات مجلس ترحیم

 مثل ترسی که سرد و شیرین بود

 

 میان صدای یك تفهیمدر 

 باز، لب های نرم و سنگی تو

 تار و پود مرا نمی کاوید

 … از من اصرار و ازتو

 می خندی؟

 بین آغوش گرم یك تردید

 

 قصه ی ما به این دو سطر رسید

 سطرهای دو روز خاموشی

 مثل یك جفت قرص خواب آور

 و دو فنجان پر از فراموشی

 

 شرم چشمان وحشی ات گم بود

 گرم دستانت در هوس های

 کودکی های من که می رویید

 در تکاپوی خیس دامانت

 

 من درخت صنوبری شده ام

 که نگاه مرا هرس کردی

 شریان های زرد و گیج مرا

 با لبانت پر از هوس کردی

 

 چشم هایت به روی صورت من

 در دل سرد خاک می خندید

 مثل آن خاطرات تو در تو

 که لبت دردناک می خندید

 

 مهمانسرای محزونی استخاک 

 و تو این بار سرد و خاموشی

 !بخند  هردومان زنده می شویم،

 بین این آخرین هم آغوشی

 
روانپزشك -شعر از دکتر محمدرضا شالبافان  
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8931ربانهماهیفرهنگیردششماههدومسال  

 برنامه پیشنهادی مناسبت تاریخ

 رسول حضرت والدت 1289آبان02

 (ص)اکرم

 امام حضرت والدت

 ع()صادق جعفر

 و اخالق روز

 مهرورزی

 مسابقه والیبال

 یلدا سفره شب یلدا 1289آذر 22

 حضرت والدت 1289دی  11

 (س)زینب

 پرستار روز

تبریکات روز 

 پرستاری

 هفت سفره مسابقه 1288نوروز 1289اسفند

 هدیه خرید و سین

 بیماران جهت



مسابقهوالیبال

مناسبت فرا رسیدن کمیته فرهنگی پرستاری به 

والدت حضرت رسول، امام جعفر صادق)ع( و روز 

حظات اخالق و مهرورزی با هدف فراهم سازی ل

تماد میان مفرح، حس همدلی، جلب رضایت و اع

بیماران محترم مرکز،  کادر پزشکی، پرستاری،

مسابقه والیبال بین پزشکان، واحد پرستاری، 

آبان  02بیماران خانم بخش مهر و زنان در مورخ 

در محوطه بیمارستان  14تا  12از ساعت  1289سال 

با همراهی استاد گرامی سرکار خانم دکتر هاشمی 

برگزار نمود که موجب خرسندی همکاران و بیماران 

 مرکز گردید.

 

 عکس های مسابقه والیبال
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سفرهشبیلدا

هی ریاست مرکز، کمیته فرهنگی پرستاری با همرا

ئیس های بخش، سرپرستاران رمدیریت پرستاری، 

واحد پرستاری، طبق برنامه ریزی جدول کمیته 

آذر جشن شب یلدا را جهت  22فرهنگی در مورخ 

 همکاران و بیماران برگزار نمود.
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روزرپستارجشن

در  1289دی ماه  11جشن روز پرستار در مورخ 

 برگزار نمود. مرکز روانپزشکی ایران

 عکس های دفتر پرستاری

 

 

 

 

از عکس های بخش های پرستاری در  دیگر تعدادی

 جشن روز پرستاری

 

 

 

اطالعج اریانات رد دنبالشیوعوریوسکروان هب شننوروز

اثنویکنسلگردید.
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فرهنگسازی


کمیته کنترل عفونت با هدف فرهنگ سازی 

کارکنان  شستشوی دست و ارتقاء بهداشت

از پرسنل که باالترین نمره را دریافت کردند 

 تقدیر نامه و جوایزی را اهداء کردند.
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صبحاهناهیکاریمرکز

با هدف ايجاد صميميت بين كاركنان و افزايش 

انگيزه در جهت ارائه خدمات ببهتر به بيماران و 

كاهش استرس در مركز صبحانه هاي كاري برگزار 

 تعدادي از عکس ها:مي گردد. 
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ربگزاریگارگاه

چگونگیروشاهیاطالعرسانیخبرانگوار)بدنیوز(هببیماروخانوادهاه

 مدرس: جناب آقای دکتر کشاورز

 1289آبان  02تاریخ:

 10تا8ساعت:

 مکان: دفتر مدیرعامل مرکز

 گروه هدف: پزشکان،مسئولین واحد پرستاری

 کارگاهازعکس 

 

 

 

ربگزاریجلساتکمیتهفرهنگیرپستاری


برگزاری جلسات کمیته فرهنگی پرستاری با هدف اجرای 

برنامه های فرهنگی و پیگیری مصوبات جلسات قبلی در 

دفتر پرستاری با حضور رئیس کمیته سرکار خانم طالب 

 نیا و  اعضاء رابطین فرهنگی، برگزار می گردد.

آموزشهببیمارانربگزاریجلسات

 
در دفتر پرستاری جلسات هم اندیشی با حضور مترون، 

سوپروایزر آموزش به بیمار و سوپروایزر آموزشی، 

سرپرستاران، رابطین آموزشی، به منظور رشد و ارتقاء 

 آموزش های الزم به بیماران برگزار می شود.
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ربگزاریکالساهیآموزشیمرکز

فریبا کمیته آموزش به پرسنل با مدیریت سرکار خانم 

معصومی کالس های آموزشی را در شش ماهه دوم سال 

 جهت پرسنل مرکز برگزار نمود.

کالسآموزشیکارباتجهیزاتوتدریسآاقیغالمیوخانمرپیشانی

 

 

 

مدرییتاسترسکالسآموزشی

 مدرس: آقای دکتر قدیری

 بهمن ماه 06-18-10 -2تاریخ های: 

جهت همکاران در با هدف کسب آرامش و کنترل استرس 

 ا بیماران تحریك پذیر و پرخاشگریارتباط ب

 

ربگزاریکالسآموزشیکروان

کالس آموزشی کرونا جهت کلیه پرسنل خدمات با حضور 

 و  کشاورز دکتر آقای جناب مرکز  ریاست محترم

 و حسینی مهندس آقای جناب محیط بهداشت مسئول

 تاریخ در رنجبر خانم سرکار عفونت کنترل مسئول

 مسائل کلیه. شد برگزار مرکز همایش درسالن 89/10/6

توسط مسئول  محیط و دست بهداشت رعایت به مربوط

کنترل عفونت به پرسنل آموزش داده شد .
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اجرایجشناه،امورفرهنگیجهتبیمارانمرکز

اجرای برنامه های ورزشی و تفریحی توسط پرسنل 

 واحد پرستاری بخش ها

 


به بیمار با مشارکت کمیته فرهنگی  واحد آموزش

پرستاری، به مناسبت فرا رسدن ربیع االول، بهار ماه ها و 

نور، زیبایی ها، با هدف فراهم کردن محیط شاد جهت 

مراسم  1289آبان سال  12بیماران بستری و همکاران در 

را به صرف میوه و شکالت به همراه پخش موسیقی در 

د، که موجب خرسندی محوطه مرکز برگزار نموده ان

 مددجویان مرکز و پرسنل و دانشجویان مرکز شد.

 

 

تشکر و قدردانی از سرکار خانم رنجبر مسئول آموزش  

به بیمار، آقای محمد عطابخش، مربی ها و دانشجویان 

پرستاری و همکاران دفتر پرستاری. در نهایت مسابقه 

اران والیبال و نقاشی نیز برگزار گردید و جوایزی به بیم

 اهداء شد.
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اجرایربانهماهیآموزشیبیمارانمرکز

جهت بیماران مرکز برنامه های آموزشی در بخش ها، 

سالن آمفی تتاتر توسط همکاران واحد پرستاری با 

بیماران و افزایش هدف افزایش آگاهی و اطالعات 

 اثربخشی در آنها و در نهایت تغییر رفتار در بیماران

 .تشکیل می گردد

 

 

 

 

کایاتدااگشنهازواحداهیاتبعردمرکز بازرسیوژیهارزیابیعملکردوپاسخگوییهبش

بازرسی ویژه ارزیابی عملکرد ،با حضور دکتر علی 

 عملکرد ارزیابی بازرسی،  نشاسته ریز سرپرست مدیریت

 کارشناسان مجموعه و  دانشگاه شکایات به پاسخگویی و

 12 الی 9 ساعت از 89/11/14 تاریخ در مدیریت این

درمرکز روانپزشکی ایران برگزار شد .در طی این بازدید 

کارشناسان مربوطه از کلیه بخش ها و واحدهای این 

 با مرکز پرسنل  12الی  11مرکز بازدید کردند و از ساعت 

 و داشتند مالقات  همایش سالن در ریز نشاسته دکتر

 .کردند مطرح زمینه این در را خود سواالت
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89بازدیداعتباربخشیسال

بهمن ماه تیم تخصصی ارزیابان  01و  06طی روزهای 

اعتباربخشی وزارت بهداشت از بخش ها و واحد های 

مختلف مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران 

،فرآیندها و مهارت کارکنان و شیوه ی مدیریت و رهبری 

آوردند.در روز اول ارزیابی مرکز پایش و ارزیابی به عمل 

جناب آقای دکتر کشاورز مدیرعامل محترم مرکز به بیان 

کلیاتی در خصوص معرفی بخش های مختلف مرکز 

پرداختند و ارزیابان سواالت خود را در این زمینه مطرح 

کردند.و در روز دوم بازدید از کلیه بخش های درمانی و 

 واحدهای مرکز توسط ارزیابان انجام شد.

 

 

کاری ردخواستهم

 به تمایل عزیزانی چنانچه ؛ ماست افتخار موجب

 به دارند را سپید یاس فرهنگی نامه فصل با همکاری

.                                      نمایند اعالم فرهنگی واحد  

 و پیشنهادات ، علمی مطالب توانید می شما "ضمنا

  پرستاری  فرهنگی کمیته به را خود نظرات نقطه

 فصل در تایید و آوری جمع از پس که ؛ دهید ارائه

 .گردد قید مطالب آتی های نامه
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