
 بسمه تعالی 
 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم االنبیاء(ص)

   1401تقویم آموزشی آبان 
 مدرس  گروه هدف   عنوان ساعت  تاریخ

یکشنبه  
1401/8/1 

 برگزاري کمیته هاي بیمارستانی سالن همکف  8-17
 کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9

 نیروهاي جدید و سایر پرستاران و ماماها   

 خانم حبیبی 
 خانم حبیبی  اصول صحیح ساکشن بیمار  9-9:30
 خانم منجمد  گرما و سرما درمانی 9:30-10
 خانم منجمد   آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  10:10:30

10:30-12 
،عضالنی زیر جلدي وداخل جلدي و سرم  IVکارگاه آموزشی دارودرمانی  تزریقی(

 درمانی )
 خانم  حبیبی  

 خانم حبیبی  محاسبات داروئی  12-13
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  17-15:30 جناب آقاي عینی 
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 دوشنبه 
1401/8/2 

 دارودرمانی غیر تزریقی(اصول دارودهی ،داروهاي خوراکی ،موضعی و..) کارگاه آموزشی  8-9:15

 نیروهاي جدید و سایر پرستاران و ماماها   

 خانم منجمد 
 خانم حبیبی  مراقبت از خون و فرآورده هاي خونی(هموویژالنس)  9:15-11:15
 خانم حبیبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري                                                                                            11:15-11:45
 خانم منجمد  کارگاه آموزشی گاواژ و مراقبت از لوله معده   11:45-12:30

 طبقه همکف )  MDTکنفرانس ادواري توموبورد هاي انکولوژي ویژه پزشکان(  12:30-14:30



10:30-
11:45 

 ماماهاي اتاق زایمان  مادران باردار  وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک  (طبقه همکف) 

 زبان انگلیسی(خصوصی)  11:45-12:15

 جناب اقاي عینی 
 ) 1Aانگلیسی(ترم زبان  12:15-13:45
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

 سه شنبه 
1401/8/3 

 خانم حبیبی  نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  اصول گزارش نویسی 8-9
 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید  کنترل عفونت   9-12
 خانم منجمد   نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  کارگاه آموزشی مراقبت دفع و سوند فولی   12-13

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13

 جناب اقاي عینی 
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 چهارشنبه 
1401/8/4 

 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9
 خانم رحمانی   نیروهاي جدید  توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-11
 خانم ولی نژاد کلیه پرسنل   I&Oنحوه ثبت کنترل عالئم حیاتی و 11-12
 خانم ولی نژاد کلیه پرسنل   احیا قلبی ریوي پایه 12-13

 خانم هاشمی  منشی ها اصول بیمه گري و ترخیص  14:30-16

 (سالن همکف علوم اعصاب)  NICUبرنامه  آموزشی پرستاران بخش هاي  نوزادان و  

 خانم کشت دار  خونگیري وریدي  9-10
 خانم صمدي  خونگیري شریانی  10-11



 آقایی خانم  پوزیشن دهی نوزاد  11-11:45
 زبان انگلیسی(خصوصی)  11:45-12:15

 جناب اقاي عینی 
 ) 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

پنج شنیه 
1401/8/5 

 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید  آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش هاي بالینی  7:30-13
 خانم هاشمی  منشی ها اصول بیمه گري و ترخیص  10-11:30

 )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13
 جناب اقاي عینی 

 ) 3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 1401/8/7شنبه

 خانم منجمد  پرستاران و ماما ها  ایمنی بیمار   8:30-9:30
 توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  10-11

 نیروهاي جدید  
 خانم منجمد  

 خانم منجمد  آزمونهاي بدو ورود  11-12
 خانم ولی نژاد  نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  تمرین کارگاهی وضعیت دهی ، حرکت بیمار در تخت ،  خروج بیمار از تخت  12-13
 )  5Bزبان انگلیسی(ترم  10-13

 جناب اقاي عینی 
 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

یکشنبه  
1401/8/8 

 برگزاري کمیته هاي بیمارستانی سالن همکف  8-17
 کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9

 نیروهاي جدید و سایر پرستاران و ماماها   

 خانم ولی نژاد
 خانم ولی نژاد اصول صحیح ساکشن بیمار  9-9:30
 خانم منجمد  گرما و سرما درمانی 9:30-10
 خانم منجمد   آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  10:10:30



10:30-12 
،عضالنی زیر جلدي وداخل جلدي و سرم  IVکارگاه آموزشی دارودرمانی  تزریقی(

 درمانی )
 خانم حبیبی 

 خانم حبیبی  محاسبات داروئی  12-13
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  17-15:30 جناب آقاي عینی 
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 دوشنبه 
1401/8/9 

 دارودرمانی غیر تزریقی(اصول دارو دهی ،داروهاي خوراکی ،موضعی و ..) کارگاه آموزشی  8-9:30

 نیروهاي جدید و سایر پرستاران و ماماها   

 خانم منجمد 
 خانم حبیبی  مراقبت از خون و فرآورده هاي خونی(هموویژالنس)  9:30-11:30
 خانم حبیبی  کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    11:30-12

 خانم منجمد  کارگاه آموزشی گاواژ و مراقبت از لوله معده   12-13

10:30-
11:45 

 ماماهاي اتاق زایمان  مادران باردار  وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک 

 انگلیسی(خصوصی) زبان  11:45-12:15

 جناب اقاي عینی 
 ) 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

 سه شنبه 
1401/8/10 

 خانم حبیبی  نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  اصول گزارش نویسی 8-9
 خانم حقی مقدم   جدید نیروهاي  کنترل عفونت   9-12
 خانم منجمد   نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  کارگاه آموزشی مراقبت دفع و سوند فولی   12-13

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13
 جناب اقاي عینی 

 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30



 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17
 ) 4Aانگلیسی(ترم زبان  17-18:30

 چهارشنبه 
1401/8/11 

 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9
 خانم رحمانی   نیروهاي جدید  توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-11
 خانم ولی نژاد کلیه پرسنل   I&Oنحوه ثبت کنترل عالئم حیاتی و 11-12
 خانم ولی نژاد کلیه پرسنل   قلبی ریوي پایهاحیا  12-13

 زبان انگلیسی(خصوصی)  11:45-12:15

 جناب اقاي عینی 
 ) 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

پنج شنیه 
1401/8/12 

 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید  بخش هاي بالینی آموزش بالینی نیروهاي جدید در  7:30-13
 خانم منجمد  کمک پرستاران  ایمنی بیمار ویژه کمک پرستاران  11:30-12:30

 )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13
 جناب اقاي عینی 

 ) 3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 14/ 1401/8شنبه 

 منجمد خانم  سرپرستاران ومسئولین شیفت ها جانشین پروري  8-9:30
 توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  10-11

 نیروهاي جدید  
 خانم منجمد  

 خانم منجمد   آزمونهاي بدو ورود  11-12
 خانم ولی نژاد  نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  تمرین کارگاهی وضعیت دهی یا پوزیشن دهی به بیمار   12-13
 )  5Bزبان انگلیسی(ترم  10-13

 جناب اقاي عینی 
 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17
 برگزاري کمیته هاي بیمارستانی سالن همکف  8-17



یکشنبه  
1401/8/15 

 کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9

 نیروهاي جدید و سایر پرستاران و ماماها   

 خانم حبیبی 
 خانم حبیبی  اصول صحیح ساکشن بیمار  9-9:30
 خانم منجمد  گرما و سرما درمانی 9:30-10
 خانم منجمد   آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  10:10:30

10:30-12 
،عضالنی زیر جلدي وداخل جلدي و سرم  IVکارگاه آموزشی دارودرمانی  تزریقی(

 درمانی )
 خانم  ولی نژاد  

 خانم ولی نژاد محاسبات داروئی  12-13
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  17-15:30 جناب آقاي عینی  
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 دوشنبه 
1401/8/16 

 آموزشی دارودرمانی غیر تزریقی(اصول دارو دهی ،داروهاي خوراکی ،موضعی و...) کارگاه  8-9:30

 نیروهاي جدید و سایر پرستاران و ماماها   

 خانم ولی نژاد
 خانم حبیبی  مراقبت از خون و فرآورده هاي خونی(هموویژالنس)  9:30-11:30
 خانم حبیبی  کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    11:30-12

 خانم ولی نژاد کارگاه آموزشی گاواژ و مراقبت از لوله معده   12-13
10:30-
11:45 

 ماماهاي اتاق زایمان  مادران باردار  وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک 

 انگلیسی(خصوصی) زبان  11:45-12:15

 جناب اقاي عینی 
 ) 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17
 سه شنبه 

1401/8/17 
 خانم حبیبی  نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  اصول گزارش نویسی 8-9
 خانم حقی مقدم   جدید نیروهاي  کنترل عفونت   9-12



 خانم منجمد   نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  کارگاه آموزشی مراقبت دفع و سوند فولی   12-13
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13

 جناب اقاي عینی 
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17
 ) 4Aانگلیسی(ترم زبان  17-18:30

 چهارشنبه 
1401/8/18 

 مدیریت خطر و بحران   8-9

 کلیه پرسنل  

 خانم رحمانی  
 خانم رحمانی   توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-11
 خانم ولی نژاد I&Oنحوه ثبت کنترل عالئم حیاتی و 11-12
 خانم منجمد  مراقبت هاي دفع و سوند فولی  12-13

 زبان انگلیسی(خصوصی)  11:45-12:15

 جناب اقاي عینی 
 ) 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

پنج شنیه 
1401/8/19 

 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید  آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش هاي بالینی  7:30-13

 آموزش الزامات اعتبار بخشی  تا بعد از ظهر  طبقه اول 
 مدیریت و بحران خطر 8-9

 کلیه پرسنل
علی الخصوص نیروهاي   

 1401جدیدالورود در سال 

 خانم رحمانی  
 آقاي شمسایی  بهداشت محیط  9-10
 آقاي حاجیلو  ایمنی و سالمت شغلی(عوامل زیان آور محیط کار)  10-11
 خانم حقی مقدم   کنترل عفونت   11-12
 آقاي مومن  احیا قلبی ریوي پایه 12-13
 خانم منجمد   مهارتهاي ارتباطی و رفتاري +رعایت حقوق، ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت  14-15



 منجمد خانم  ایمنی بیمار   15-16
 آقاي آگاهی  آتش نشانی 16-17
 )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

 جناب اقاي عینی 
 ) 3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 21/ 8/ 14021شنبه

 توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  10-11
 نیروهاي جدید  

 خانم منجمد  
 خانم منجمد  آزمونهاي بدو ورود  11-12
 خانم ولی نژاد  نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  تمرین کارگاهی وضعیت دهی ، حرکت بیمار در تخت ،  خروج بیمار از تخت  12-13
 )  5Bزبان انگلیسی(ترم  10-13

 جناب اقاي عینی 
 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

یکشنبه  
1401/8/22 

 برگزاري کمیته هاي بیمارستانی سالن همکف  8-17
 کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9

 نیروهاي جدید و سایر پرستاران و ماماها   

 خانم ولی نژاد 
 خانم ولی نژاد  اصول صحیح ساکشن بیمار  9-9:30
 خانم منجمد  گرما و سرما درمانی 9:30-10
 خانم منجمد   آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  10:10:30

10:30-12 
،عضالنی زیر جلدي وداخل جلدي و سرم  IVتزریقی(کارگاه آموزشی دارودرمانی  

 درمانی )
 خانم حبیبی 

 خانم حبیبی  محاسبات داروئی  12-13
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17  
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 خانم منجمد   نیروهاي جدید و سایر پرستاران و ماماها    دارودرمانی غیر تزریقی(اصول دارو دهی،داروهاي خوراکی ،موضعی و..) کارگاه آموزشی  8-9:15



 دوشنبه 
1401/8/23 

 خانم حبیبی  مراقبت از خون و فرآورده هاي خونی(هموویژالنس)  9:15-11

 خانم حبیبی  کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    11-11:30

 خانم منجمد  کارگاه آموزشی گاواژ و مراقبت از لوله معده   11:30-12:30

10:30-
11:45 

 مادران باردار   وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک  طبقه همکف
ماماهاي اتاق 

 زایمان 
 انگلیسی(خصوصی) زبان  11:45-12:15

 جناب اقاي عینی 
 ) 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

سه شنبه 
1401/8/24 

 خانم حبیبی  نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  اصول گزارش نویسی 8-9
 خانم حقی مقدم   جدید نیروهاي  کنترل عفونت   9-12
 خانم منجمد   نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  کارگاه آموزشی مراقبت دفع و سوند فولی   12-13

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13

 جناب اقاي عینی 
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17
 ) 4Aانگلیسی(ترم زبان  17-18:30

 چهارشنبه 
1401/8/25 

 ( سالن همکف علوم اعصاب)  NICUبرنامه آموزشی پرستاران بخش هاي نوزادان و 

 خانم کشت دار  خونگیري وریدي  9-10
 خانم صمدي  خونگیري شریانی  10-11

 خانم آقایی  پوزیشن دهی نوزاد  1-11:45



 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9
 خانم رحمانی   نیروهاي جدید  توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-11
 خانم ولی نژاد کلیه پرسنل   I&Oنحوه ثبت کنترل عالئم حیاتی و 11-12
 خانم ولی نژاد کلیه پرسنل   احیا قلبی ریوي پایه 12-13

 زبان انگلیسی(خصوصی)  11:45-12:15

 جناب اقاي عینی 
 ) 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

        

پنج شنیه 
1401/8/26 

 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید  آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش هاي بالینی  7:30-13
 کوچه مشکی پرستاران و ماماها،هوشبري و اتاق عمل محاسبات داروئی  8-10

 کوچه مشکی کلیه پرسنل   احیا قلبی ریوي پایه 10-11:30
 )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

 جناب اقاي عینی 
 ) 3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 28/ 1401/8شنبه 

 توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  10-11
 نیروهاي جدید  

 خانم منجمد  
 خانم منجمد   آزمونهاي بدو ورود  11-12
 خانم ولی نژاد  نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  تمرین کارگاهی وضعیت دهی یا پوزیشن دهی به بیمار   12-13
 )  5Bزبان انگلیسی(ترم  10-13

 جناب اقاي عینی 
 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

یکشنبه  
1401/8/29 

 برگزاري کمیته هاي بیمارستانی سالن همکف  8-17
 خانم حبیبی  نیروهاي جدید و سایر پرستاران و ماماها    کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9



 خانم حبیبی  اصول صحیح ساکشن بیمار  9-9:30
 خانم منجمد  گرما و سرما درمانی 9:30-10
 خانم منجمد   آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  10:10:30

10:30-12 
،عضالنی زیر جلدي وداخل جلدي و سرم  IVکارگاه آموزشی دارودرمانی  تزریقی(

 درمانی )
 خانم  ولی نژاد  

 خانم ولی نژاد محاسبات داروئی  12-13
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17  
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 دوشنبه 
1401/8/30 

 دارودرمانی غیر تزریقی(اصول دارودهی ،داروهاي خوراکی ،موضعی و..) کارگاه آموزشی  8-9:30

 نیروهاي جدید و سایر پرستاران و ماماها   

 خانم ولی نژاد
 خانم حبیبی  مراقبت از خون و فرآورده هاي خونی(هموویژالنس)  9:30-11:30
 خانم حبیبی  کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    11:30-12

 خانم ولی نژاد کارگاه آموزشی گاواژ و مراقبت از لوله معده   12-13
 ماماهاي اتاق زایمان  مادران باردار  وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک  10:30-12
 انگلیسی(خصوصی) زبان  11:45-12:15

 جناب اقاي عینی 
 ) 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17
 


