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

      1400تقویم آموزشی بهمن   

 مدرس گروه هدف   عنوان ساعت تاریخ

شنبه 
1400/11/2 

 آقاي مهندس شمسایی   کلیه پرسنل   بھداشت محیط    8:30-9:30

 خانم منجمد   کلیه پرسنل   ایمنی بیمار 9:30-11:30

 جناب اقاي عینی )   5Bانگلیسی(ترم  زبان   10-13

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

 یکشنبه
1400/11/3 

پرستار و ماما، اتاق     19مراقبتهاي پرستاري در بیمار داراي چست تیوب با تاکید بر بیماران مبتال به کووید     8-9:30
 عمل و هوشبري 

 خانم حبیبی

 خانم هاشمی نژاد   منشی  اصول مستندسازي، بیمه گري و ترخیص   10-12

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم   11:30-13

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

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

 دوشنبه 
1400/11/4 

 خانم قربانعلی زاده   ویژه کمک بهیاران MRIایمنی بیمار در  8-9

 ماماهاي اتاق زایمان   مادران باردار   وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک   10:30-12

 خانم عباسی مجد   کمک پرستاران   توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  9-10



 خانم هاشمی نژاد   منشی اصول مستندسازي، بیمه گري و ترخیص   14-15:30

   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

 سه شنبه 
1400/11/5 

 آقاي آگاهی  کلیه پرسنل   آتش نشانی   ۸-۹

 تعادل آب و الكترولیت (ادامھ)  ۹-۱۰:۳۰
پرستار و ماما، اتاق عمل 

 جناب آقاي دكتر ارگاني   و هوشبري

۱۱-۱۲ Internatonal Patient  Department    خانم احمدي   منشی 

 ) 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  
1400/11/6 

پرستار و ماما، اتاق   مراقبت هاي پرستاري در شوك  8-9
 عمل و هوشبري 

 خانم منجمد  

 خانم کشت دار    زیر جلدي و داخل جلدي     کارگاه آموزشی داروهاي خوراکی،  11-12

سرپرستاران و سایر   اشتراك گذاري خطا   12-12:30
 پرستاران عالقمند  

 خانم منجمد  

   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  
1400/11/7 

پرستار و ماما، اتاق   آموزش  قدم به قدم عملیات احیاء  8:30-10
 عمل و هوشبري 

 آقاي مومن  

کلیه پرسنل بویژه   19احتیاطات ایزوالسیون در پاندمی کوویدکنترل عفونت (شستشوي دست(تمرین عملی)، تجهیزات حفاظت فردي،   10-11:30
 نیروهاي جدیدالورود 

 خانم حقی مقدم  

 )   5Bزبان انگلیسی(ترم   10-13
 جناب آقاي عینی

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم   14-17

 شنبه 
1400/11/9 

پرستار و ماما، اتاق   فرایند پرستاري با تاکید بر تشخیص هاي پرستاري  8-9:30
 عمل و هوشبري 

 سرکار خانم منجمد  

پرستاران و ماماهاي   احیاء نوزاد   9:30-11
 بخش هاي گروه هدف  

 خانم کشت دار   

 آقاي علیزاده   کلیه پرسنل   آتش نشانی   11-12

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

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

یکشنبه 
1400/11/10 

 GCSارزیابی سطح هوشیاري   8-10
کمک پرستار ، پرستار و 

ماما، اتاق عمل و  
 هوشبري

 خانم ولی نژاد 

پرستار و ماما، اتاق   عضالنی ، زیرجلدي و داخل جلدي  تمرین عملی نحوه صحیح تزریقات : 10:30-12
 عمل و هوشبري 

 خانم منجمد 

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم   11:30-13
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم   15:30-14:15 اقاي عینیجناب 

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم   15:30-17



 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم   17-18:30

 دوشنبه 
1400/11/11 

پرستار و ماما، اتاق عمل  توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین ، قوانین و مقررات و....)  8-9:30
 و هوشبري

 خانم حبیبی

 خانم حبیبی انواع نمونه گیري (ادرارو مدفوع ، خلط، زخم ، خون) 9:30-11

 آقاي آگاهی  کلیه پرسنل   آتش نشانی   11-12

 ماماهاي اتاق زایمان   مادران باردار   وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژبک   10:30-12

   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

 از پیشگیري تا بازتوانی  (ماهیت بیماري، روند درمان  و عوارض آن ) با امتیاز بازآموزي  19وبینار کووید 

 سه شنبه 
1400/11/12 

 ، سیر بیماري با تاکید بر سیر درمان دارویی  19مروري بر ماهیت بیماري کووید  8-9

 پزشکان 

 جناب آقاي دکتر یادگاري  

 سرکار خانم دکتر عدیمی   اکسیژن تراپی   9-9:45

 جناب آقاي دکتر حیدر نژاد   19توانبخشی تنفسی بعد از ابتال به بیماري کووید  9:45-11

 ) 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

 و نحوه پیشگیري از آن) داراي امتیاز بازآموزي  19از پیشگیري تا بازتوانی (ابعاد مختلف مراقبتی کووید    19وبینار کووید 



 چهارشنبه  
1400/11/13 

 بر سالمت مادر و جنین، مدیریت در درمان مادران مبتال به کووید   19تاثیر کووید  ۸-۹

 پزشکان و پرستاران 

سرکار خانم دکترموید  
 محسنی

 جناب آقاي دکتر کاظمی   19پروتکل هاي درمانی در کودکان مبتال به کووید   ۹-۹:۳۰

 جناب آقاي دکتر صادقیان    19-نقش تغذیه در روند پیشگیري و بهبود بیماران مبتال به کووید  ۹:۳۰-۱۰

 جناب آقاي دکتر یوسفی   19واکسیناسیون کووید  ۱۰-۱۱

   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

 پنج شنبه  
1400/11/14 

 ALT Aدستگاه    MRIآزمون   8-9
خانم منجمد/ خانم قربانعلی   MRIپرسنل  

 زاده   
   advance tiroدستگاه    MRIآزمون   9-10

 )   5Bزبان انگلیسی(ترم   10-13
 جناب آقاي عینی 

 ) 3Bانگلیسی(ترم  زبان   14-17

 شنبه 
1400/11/16 

 19-کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی در بیماران کووید   8-9
پرستار و ماما، اتاق عمل 

 و هوشبري

 خانم ولی نژاد 

 خانم ولی نژاد  19-کارگاه آموزشی  ساکشن درمانی در بیماران کووید   9-10

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

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

 یک شنبه
1400/11/17 

 خانم رحمانی   مدیریت خطر و بحران   8:30-9:30



 ایمنی و سالمت شغلی/ارگونومی   9:30-10:30
کلیه پرسنل بویژه  
 نیروهاي جدیدالورود 

 آقاي مهندس حاجیلو 

 خانم منجمد   مهارتهاي ارتباطی و رفتاري + رعایت حقوق ، ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت   10:30-11:30

 آقاي آگاهی  آتش نشانی   11:30-12:30

 ) 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

 دوشنبه 
1400/11/18 

8-10 
پرستار و ماما، اتاق عمل  توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین ، قوانین و مقررات و....) 

 و هوشبري
 خانم عباسی مجد 

10-12 
پرستاران و ماماهاي   مراقبت از نوزاد سالم  

 بخش هاي گروه هدف  
 خانم کشت دار   

 ماماهاي اتاق زایمان   مادران باردار   وبینار احیاء قلبی ریوي مادر باردار داراي امتیاز بازآموزي   10:30-12

   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
1400/11/19 

 کلیه پرسنل   احیاء قلبی ریوي پایه   8-10
 آقاي کوچه مشکی  

 پرستار و ماما محاسبات داروئی   10:30-12

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم   11:30-13
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم   15:30-14:15 جناب اقاي عینی

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم   15:30-17



 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم   17-18:30

 چهارشنبه  
1400/11/20 

 وبینار داخلی مراقبت از خون و فراورده هاي خونی (هموویژالنس )

 بیمارتعریف هموویژالنس و آشنایی با سیستم هموویژالنس و مدیریت خون   8:30-8:50

 پزشکان 
 پرستاران  
 ماماها  

   علوم آزمایشگاهی

جناب آقاي دکتر رضا  
 شاهسون  

 آشنایی با انواع فراورده هاي سلولی و خون کامل واندیکاسیون هاي تزریق آنها  8:50-9:10

 آشنایی با انواع فراورده هاي پالسمایی و نحوه نگهداري اندیکاسیون ها و عالئم اختصاري    9:30-9:10

 اندیکاسیون و کنترا اندیکاسیون هاي تزریق خون و فراورده ها    10-9:30
سرکار خانم دکتر زهرا  

 آبادپور  

 عوارض حاد و تاخیري ناشی از تزریق خون  11-10:30
سرکار خانم دکتر مرضیه  

 کریمیان پور  

 سرکار خانم زهرا حبیبی  آشنایی با نحوه آماده سازي خون بیمار و تزریق خون ، مراحل تحویل گرفتن خون و فراورده ها و تزریق خون  11:30-11

 ) 1400/11/6اشتراك گذاري خطا (تکرار تاریخ   12-12:30
سرپرستاران و سایر  
 پرستاران عالقمند  

 خانم منجمد 

   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 شنبه  
1400/11/21 

 اصول ثبت و گزارش نویسي كارگاه آموزشي  8-10
پرستار، ماما، اتاق عمل  

 خانم منجمد   و هوشبري  

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



 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم   14-17

 شنبه 
1400/11/23 

پرستار، ماما، اتاق عمل   آموزش به بیمار   8-10
 و هوشبري  

 خانم منجمد  

 آقاي علیزاده   کلیه پرسنل   آتش نشانی   10-12

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

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

 یکشنبه 
1400/11/24 

سوپروایزر،سرپرستار، پرستار،  مراقبتهاي پرستاري در تزریق خون و فرآورده ها و نحوه تکمیل فرم عوارض خون     8-10
 ماما، هوشبري و اتاق عمل 

 خانم حبیبی

 خانم هاشمی نژاد  منشی  اصول مستندسازي، بیمه گري و ترخیص   10-12

 ) 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

 دوشنبه 
1400/11/25 

 خانم  عباسی مجد   نیروهاي جدیدالورود  توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین ، قوانین و مقررات و....)  8-9

 ماماهاي اتاق زایمان   مادران باردار   وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژبک   9-10:30

 آقاي مهندس علیزاده    کلیه پرسنل آتش نشانی   10:30-12

 خانم هاشمی نژاد   منشی اصول مستندسازي، بیمه گري و ترخیص   14-15

   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

 شنبه چهار 
1400/11/27 

پرستار و ماما، اتاق عمل  ) و جذب و دفع  TPR  ،BPکارگاه آموزشی عالئم حیاتی( 8-9:30
 و هوشبري

 خانم حبیبی  

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم   11-12:30

 اقاي عینی 
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم   13:45-15:15

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم   15:15-16:45

 ) 4Aانگلیسی(ترم  زبان   17-18:30

 نحوه برخورد با تروماهاي نافذ 

 پنج شنبه  
1400/11/28 

 نحوه برخورد با تروماهاي اندام هاي فوقانی و تحتانی نافذ   8-9

 پزشکان  

جناب آقاي دکتر محمدرضا  
 گیتی 

 جناب آقاي دکتر سهراب صادقی نحوه برخورد با تروماهاي مغز و نخاع نافذ   9-10

 جناب آقاي دکتر حجت واحدي  نحوه برخورد با تروماهاي شکم، قفسه سینه و لگن نافذ  10-11

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

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم   14-17
 


