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

  1401تقویم آموزشی آذر 
 مدرس  گروه هدف   عنوان ساعت  تاریخ

 سه شنبه 
1401/9/1 

 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
 ) 4Aانگلیسی(ترم زبان  17-18:30

 چهارشنبه 
1401/9/2 

 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   احیا قلبی ریوي پایه 11-12
 حبیبی خانم  نیروهاي جدید  I&Oعالئم حیاتی ونحوه ثبت کنترل  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 
1401/9/3 

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

 وبینار داخلی مراقبت از خون و فرآورده هاي آن (هموویژالنس) طبقه اول 



 تعریف هموویژالنس و آشنایی با سیستم هموویژالنس و مدیریت خون بیمار 8-8:30

 کارکنان آزمایشگاه

جناب آقاي دکتر رضا  
 شاهسون 

 انواع فراورده هاي سلولی وپالسمایی آشنایی با  8:30-9
   آشنایی با عوارض حاد و تاخیري انتقال خون  9-9:30
 آقاي نیک فر  نحوه ذخیره سازي وآماده سازي فراورده در بانک خون 9:30-10

10-11 

 کنترل کیفی روزانه معرف ها 
 کالبراسیون وبهره برداري ازآن
 سازي پایش دما در حمل ونقل وذخیره 

 الزامات تضمین کیفیت در بانک خون  
رعایت الزامات زنجیره  دماي وسایر موارددرحمل ونقل ونگهداري خون وفراورده هاي  

 خونی در بیمارستان 

 - آقاي قلی زاده
 خانم فرج تبریزي 

11-11:30 

 آشنایی با تست هاي سازگاري قبل از تزریق خون وتهیه خون سازگار خون
)Ab screening,Cross Match,Rh,ABO ( 

 بیماران مولتی ترنسفیوزRBCغربالگري وتعیین فنوتیپ 
)transfusion chronic ( 

 خانم جنگی 

11:30-12 
تهیه خون سازگار درمواردآلو انتی بادي(برحسب جواب آزمایش غربالگري آنتی بادي 

 )/خون نادر سازمان
 خانم جنگی  

 آقاي دکتر مصاحبی    آزمایشگاهی بعد از بروز حادثهاقدامات  12-12:30

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

 ) 3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17
 شنبه

1401/9/5 
 خانم منجمد  ران وماماهااپرست آموزش به بیمار 8:30-9:30

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



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

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

یکشنبه  
1401/9/6 

 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  IVآموزشی دارودرمانی  تزریقی(کارگاه 

 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 
1401/9/7 

 کارگاه آموزشی دارودرمانی غیر تزریقی(اصول دارو دهی ،داروهاي خوراکی ،موضعی و ..)  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

 گروه منتخب  (طبقه اول)  CCUدوره ویژه  14-17:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  



 ) طبقه ششم سالن کنفرانس مدیریت 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 
 ) 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

 سه شنبه 
1401/9/8 

 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

 خانم هاشمی نژاد منشی ها اصول بیمه گري و ترخیص (طبقه اول) 14:30-16
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13

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

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

 چهارشنبه 
1401/9/9 

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

 خانم هاشمی نژاد منشی ها اصول بیمه گري و ترخیص (همکف) 10-11:30
 جناب اقاي عینی  زبان انگلیسی(خصوصی)  11:45-12:15



 ) 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 ) 2Bانگلیسی(ترم زبان  14:15-15:30

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

پنج شنیه 
1401/9/10 

 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید  آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش هاي بالینی  7:30-13
 آقاي دکتر پژهان پرستاران وماماها مدیریت راه هوایی 11:30-12:30

 گروه منتخب  (طبقه اول)  CCUدوره ویژه  8-11:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  
 )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

 12/ 1401/9شنبه 

        
 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  
1401/9/13 

 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  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 
1401/9/14 

 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

 گروه منتخب  (طبقه اول)  CCUدوره ویژه  14-17:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  
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 
 ) 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 2Bانگلیسی(ترم زبان  15:30-17

 سه شنبه 
1401/9/15 

 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

 خانم هاشمی نژاد منشی ها اصول بیمه گري و ترخیص (طبقه اول) 14:30-16



 ) 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 
1401/9/16 

 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   احیا قلبی ریوي پایه 11-12
 حبیبی خانم  نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  I&Oعالئم حیاتی ونحوه ثبت کنترل  12-13

 خانم هاشمی نژاد منشی ها اصول بیمه گري و ترخیص (همکف) 10-11:30
 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 
1401/9/17 

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

        

 گروه منتخب  (طبقه اول)  CCUدوره ویژه  8-11:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  
 )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

 شنبه
1401/9/19 

 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  بیمار از تخت تمرین کارگاهی وضعیت دهی ، حرکت بیمار در تخت ،  خروج  12-13
 )  5Bزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

یکشنبه  
1401/9/20 

 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

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

 دوشنبه 
1401/9/21 

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

 نیروهاي جدید و سایر پرستاران و ماماها   

 خانم منجمد  

 خانم حبیبی  خونی(هموویژالنس) مراقبت از خون و فرآورده هاي  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

 گروه منتخب  (طبقه اول)  CCUدوره ویژه  14-17:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  



10:30-
11:45 

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

 زایمان 
 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

سه شنبه 
1401/9/22 

 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

 ) 2Bانگلیسی(ترم زبان  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 
1401/9/23 

 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9
 خانم رحمانی   نیروهاي جدید  جدیدالورود توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل  9-11
 خانم ولی نژاد کلیه پرسنل   احیا قلبی ریوي پایه 11-12
 حبیبی خانم  نیروهاي جدید  I&Oنحوه ثبت کنترل عالئم حیاتی و 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 
1401/9/24 

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

        

 گروه منتخب  (طبقه اول)  CCUدوره ویژه  8-11:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  
 )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

 26/ 1401/9شنبه 

 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  
1401/9/27 

 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  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 
1401/9/28 

 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

 امتیاز بازآموزي سالن طبقه همکف  5با   HBBکارگاه آموزشی کمک به تنفس نوزاد 

 کنترل تنفس آمادگی براي تولد، خشک کردن نوزاد گرم نگه داشتن و  8-8:30

 پرستاران وماماها

دکتر عباس حبیب  
 الهی 

 خانم فرشته کشت دار کالمپ و بریدن بندناف  8:30-9
 خانم فرشته کشت دار تمرین عملی کالمپ و بریدن بند ناف ( با مشارکت شرکت کنندگان)  9-10

 خانم فرشته کشت دار گام هاي نخستین احیا، کنترل نفس کشیدن پس از تحریک تنفس 10-10:45

10:45-11:30 
تمرین عملی احیا و تحریک تنفس و کنترل تنفس پس از تحریک بر روي ماکت( با  

 مشارکت شرکت کنندگان)  
 خانم فرشته کشت دار

 دکتر حمیدرضا لرنژاد  آغاز تهویه با بگ و ماسک، ارزیابی حرکت قفسه سینه 11:30-12
 پذیرایی استراحت و  12-12:30

 تمرین عملی تهویه با بگ و ماسک بر روي ماکت( با مشارکت شرکت کنندگان)  12:30-13:30
  

 دکتر حمیدرضا لرنژاد 
 خانم فرشته کشت دار درخواست کمک و بهبود تهویه، ارزیا بی ضربان قلب 13:30-14

 گروه منتخب  (طبقه اول)  CCUدوره ویژه  14-17:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  

 ماماهاي اتاق زایمان  مادران باردار  وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک(طبقه همکف)  10:30-12



 زبان انگلیسی(خصوصی)  11:45-12:15

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

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

 سه شنبه 
1401/9/29 

 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 
1401/9/30 

 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   احیا قلبی ریوي پایه 11-12
 خانم ولی نژاد نیروهاي جدید  I&Oنحوه ثبت کنترل عالئم حیاتی و 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
 


