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

  1401تقویم آموزشی بهمن 
 مدرس  گروه هدف   عنوان ساعت  تاریخ

 شنبه
1401/11/1 

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

 خانم  عباسی 
 خانم  عباسی  آزمونهاي بدو ورود  11-12

 کارگاه آموزشی تغذیه و گاواژ  12-13
نیروهاي جدید و سایر کادر 

 پرستاري  
 خانم منجمد 

 آقاي عینی جناب  ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 یکشنبه
1401/11/2 

 خانم منجمد  -امتحان محاسبات دارویی 7/30-8
 کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9

نیروهاي جدید و سایر پرستاران و 
 ماماها   

 خانم حبیبی 
 خانم حبیبی  اصول صحیح ساکشن بیمار  9-9:30

9:30-10:30 
،عضالنی زیر جلدي وداخل جلدي و  IVکارگاه آموزشی دارودرمانی  تزریقی(

 سرم درمانی )
 خانم منجمد  

 خانم حبیبی  محاسبات داروئی  10:30-12
8-10 
10-12 
14-16 

 _  نیروهاي ثبت نام شده  و اکسل (سالن همکف)   wordآموزش 

 ) طبقه اول 1Aزبان انگلیسی(ترم  12-13

 جناب آقاي عینی 
 ) طبقه اولPass1Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 )طبقه اول 1Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17
 )طبقه اولPass 1Bزبان انگلیسی(ترم  17-18:30



 دوشنبه 
1401/11/3 

 سالن کنفرانس مدیریتبرگزاري کمیته هاي بیمارستانی  8-17
 کارگاه آموزشی مراقبت سوند ادراري  7:15-8

نیروهاي جدید وسایر کادر  
 پرستاري  

 خانم منجمد 

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

 ،موضعی و ..) 
 خانم منجمد 

 11/3/ 1401دوشنبه

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

12:30-

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

10:30-12 
(طبقه  وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک

   همکف)
 مادران باردار  

ماماهاي اتاق 
 زایمان 

 ) طبقه اولPass 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:30-13:30
 جناب اقاي عینی 

 ) طبقه اول 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 سه شنبه  
1401/11/4 

 اصول گزارش نویسی 7:30-9
نیروهاي جدید وسایر کادر  

 پرستاري  
 خانم حبیبی 

 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید  کنترل عفونت   9-12

 I&Oنحوه ثبت کنترل عالئم حیاتی و 12-13
نیروهاي جدید و کلیه پرستاران 

 وماماها
 خانم حبیبی 

 )  1Aزبان انگلیسی(ترم  12-13

 جناب آقاي عینی 
 ) Pass1Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 1Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17
 ) Pass 1Bزبان انگلیسی(ترم  17-18:30



 چهارشنبه 
1401/11/5 

 تمرین کارگاهی وضعیت دهی ، حرکت بیمار در تخت ، خروج بیمار از تخت  7-8
نیروهاي جدید و کلیه کادر 

 پرستاري 
 خانم ولی نژاد 

 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9
 خانم رحمانی   نیروهاي جدید  اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود توجیه استانداردهاي  9-11

 خانم ولی نژاد کلیه پرسنل   احیا قلبی ریوي پایه 11-12:30
8-10 
10-12 
14-16 

 _  نیروهاي ثبت نام شده  و اکسل (سالن همکف)   wordآموزش 

 ) طبقه اولPass 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:30-13:30
 جناب اقاي عینی 

 ) طبقه اول 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

پنج شنیه  
1401/11/6 

نیروهاي جدید و کلیه کادر  گرما و سرما درمانی  طبقه  همکف 7-7:30
 پرستاري 

 خانم منجمد 
 خانم منجمد  آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ... طبقه همکف  7:30-8
 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید  هاي بالینی آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش  8-13

8-13 
سالن طبقه  189913امتیاز بازآموزي شناسه  3کنفرانس علمی فارماکوویژالنس با تاکید بر توجهات پرستاري با  

 اول

8-8:40 
Adverse Drug Reaction 

تعریف و اصول پایه فارماکوویژالنس ، تعریف عوارض ناخواسته داروئی، اهمیت 
پرستاران و ماماها، کارشناس اتاق  (فرم زرد)  ADRآشنائی با نحوه تکمیل فرم، دالیل گزارش دهی 

 عمل و هوشبري

جناب آقاي احسان 
 جاللی 

8:40-9:20 
IV Medication Administration 

تراپی، اشتباهات رایج، ناسازگاریهاي داروئی، توجهات خاص   IVمزایا و معایب 
 جهت پیشگیري از خطا 

جناب آقاي ناصر 
 صدقی 



9:20-10 

Administration drug of via enteral feeding tubes 
، متدهاي تغذیه لوله اي، انواع لوله هاي NGTنحوه تزریق داروها از طریق 

معده اي، تداخالت و عوارض داروهایی که از طریق تغذیه لوله اي تجویز می  
 وتوجهات پرستاري  Feedingشوند، نحوه تغذیه با دستگاه 

سرکار خانم ندا ولی  
 نژاد

10-10:40 
Medication Error 

انواع خطاهاي داروئی، معرفی اهداف دارودرمانی، تعریف خطاي داروئی، 
 اشتباهات رایج و .... عوارض جانبی و.... 

 سرکار خانم دکتر الله  

10:40-
11:20 

Medication error in Long-Term Cases 
 خطاي داروئی در کیس هاي  طوالنی مدت  

 و  عوامل موثر در بروز خطاهاو.....  Medication Errorتعریف 

جناب اقاي رضا  
 مومن 

11:20-12 
Medication safety in hospitalized children  

موارد امنیت دارودرمانی در کودکان، استانداردهاي مراقبتی، موارد پرستاري در 
 دارودرمانی کودکان 

سرکار خانم محبوبه 
 علی اکبري 

12-12:30 
High Alert Medication  

لیست داروهاي پرخطر، چه مواقعی خطا در داروي پرخطر رخ می دهد، چه 
 عواملی موجب خطاي داروئی می شود  

جناب اقاي دکتر حسن 
 پیرحیاتی 

 پنج شنیه 
12:30-13 Multiple vs. Single dose داروهاي تک دوزي و چند  معرفی انواع

 مصرفی ، طریقه نگهداري مدت زمان مصرف 
جناب آقاي سعید 

 حسین اوغلی 

 )   سالن طبقه همکف Pass 2Bزبان انگلیسی(ترم  10-13
 جناب اقاي عینی 

 )  سالن طبقه همکف Pass 1Aزبان انگلیسی(ترم  14-17
 خانم هاشمی نژاد منشی ها طبقه اولاصول بیمه گري و ترخیص سالن  10-9 1401/11/8شنبه 



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

 خانم عباسی 
 خانم عباسی  آزمونهاي بدو ورود  11-12

 کارگاه آموزشی تغذیه و گاواژ  12-13
نیروهاي جدید و سایر کادر 

 پرستاري  
 خانم ولی نژاد

 جناب آقاي عینی  )  سالن طبقه همکف4Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 1401/11/9یکشنبه 

 خانم منجمد  -امتحان محاسبات دارویی 7/30-8
 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

9:30-10:30 
،عضالنی زیر جلدي وداخل جلدي و  IVکارگاه آموزشی دارودرمانی  تزریقی(

 سرم درمانی )
 خانم حبیبی 

 خانم حبیبی  محاسبات داروئی  10:30-12
8-10 
10-12 
14-16 

 _  نیروهاي ثبت نام شده  و اکسل (سالن همکف)   wordآموزش 

 ) طبقه اول 1Aزبان انگلیسی(ترم  12-13

 جناب آقاي عینی 
 ) طبقه اولPass1Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 )طبقه اول 1Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17
 )طبقه اولPass 1Bزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 دوشنبه
1401/11/10 

 سالن کنفرانس مدیریتبرگزاري کمیته هاي بیمارستانی  8-17
 کارگاه آموزشی مراقبت سوند ادراري  7:15-8

نیروهاي جدید وسایر کادر  
 پرستاري  

 خانم منجمد 

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

 ،موضعی و ..) 
 ولی نژادخانم  



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

10:30-12 
وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک(سالن 

 همکف)  
 مادران باردار  

ماماهاي اتاق 
 زایمان 

 ) Pass 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:30-13:30
 جناب اقاي عینی 

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 سه شنبه  
1401/11/11 

 اصول گزارش نویسی 7:30-9
نیروهاي جدید وسایر کادر  

 پرستاري  
 خانم حبیبی 

 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید  کنترل عفونت   9-12

 I&Oنحوه ثبت کنترل عالئم حیاتی و 12-13
نیروهاي جدید و کلیه پرستاران 

 وماماها
 خانم حبیبی 

 خانم هاشمی نژاد منشی ها اصول بیمه گري و ترخیص   14-15:30
 )  1Aانگلیسی(ترم زبان  12-13

 جناب آقاي عینی 
 ) Pass1Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 1Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17
 ) Pass 1Bزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 چهارشنبه  
1401/11/12 

 تمرین کارگاهی وضعیت دهی ، حرکت بیمار در تخت ، خروج بیمار از تخت  7-8
پرستاران نیروهاي جدید و کلیه 

 وماماها
 خانم ولی نژاد 

 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 11-12:30



8-10 
10-12 
14-16 

 _  نیروهاي ثبت نام شده  و اکسل (سالن همکف)   wordآموزش 

 ) طبقه اولPass 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:30-13:30
 جناب اقاي عینی 

 ) طبقه اول 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

پنج شنیه  
1401/11/13 

8-12 
 3.75نوزاد طی ساعت اول با کارگاه آموزشی شروع تغذیه با شیر مادر و فواید و اهمیت تماس پوست با پوست 

 امتیاز بازآموزي سالن طبقه اول
 تاریخچه مراقبت آغوشی در ایران و جهان و تعریف و اهداف مراقبت آغوشی  8-8/30

پرستاران و ماماها، کارشناس اتاق 
 عمل و هوشبري

جناب آقاي دکتر 
 9-8/30 محمد ترکمن  

نوزاد و شروع تغذیه طی ساعت فواید و اهمیت تماس پوست با پوست مادر با 
 اول تولد و مضرات عدم انجام تماس پوست با پوست

9-9/30 
و استفاده از ماکت جهت تعیین نحوه   Roll Playingتمرین عملی بصورت 

 قرارگیري نوزاد و تماس پوست با پوست در ساعت اول تولد               
 زهره صمدي 

9/30-9 /45 
تجهیزات مورد نیاز ،فضاي مناسب و آماده سازي مادر و نوزاد براي شروع 

 مراقبت آغوشی 
 خانم زهرا منجمد 

 *  استراحت  9/45-10

10-10/30 
چگونگی اجراي وضعیت شیردهی صحیح و برقراري رابطه مادر و شیرخوار در 

شکري، شکاف شرایط خاص(  مراقبت آغوشی در نوزاد تحت فتوتراپی نوزاد لب 
 کام، نوزاد نارس) 

 نرگس علی آقایی

10/30-11 
و استفاده از ماکت در خصوص  Roll Playingتمرین عملی بصورت 

چگونگی اجراي وضعیت شیردهی صحیح و برقراري رابطه مادر و شیرخوار در 
 شرایط خاص(نوزاد لب شکري، شکاف کام، نوزاد نارس)



11-11/30 
مراقبت از نوزاد تحت مراقبت آغوشی ،اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون هاي 

 مراقبت آغوشی 
 خانم فرشته کشت دار

11/30-12 
چگونگی آموزش مادران و پدران از دوره حاملگی در مورد مزایاي تماس پوستی  

 مادر و پدر با نوزاد 
 خانم زهره صمدي 

نیروهاي جدید و کلیه پرستاران  همکفگرما و سرما درمانی طبقه  7-7:30
 وماماها

 خانم منجمد 
 خانم منجمد  آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ... طبقه همکف  7:30-8
 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید  آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش هاي بالینی  8-13
 ) Pass 2Bزبان انگلیسی(ترم  10-13

 جناب اقاي عینی 
 ) Pass 1Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 تعطیل رسمی   1401/11/15شنبه  
 

 1401/11/16یکشنبه 

  برگزاري آزمون ها در دفتر آموزش توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  7-8

 کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9

نیروهاي جدید و سایر پرستاران و 
 ماماها   

  خانم حبیبی 

  خانم حبیبی  اصول صحیح ساکشن بیمار  9-9:30

9:30-10:30 
،عضالنی زیر جلدي وداخل جلدي و  IVکارگاه آموزشی دارودرمانی  تزریقی(

 سرم درمانی )
  خانم ولی نژاد 

  خانم ولی نژاد  محاسبات داروئی  10:30-12

8-10 
10-12 
14-16 

  _  نیروهاي ثبت نام شده  و اکسل (سالن همکف)   wordآموزش 

 ) طبقه اول 1Aزبان انگلیسی(ترم  12-13
 جناب آقاي عینی 

 

  ) طبقه اولPass1Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30



  )طبقه اول 1Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

  )طبقه اولPass 1Bزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 دوشنبه
1401/11/17 

  سالن کنفرانس مدیریتبرگزاري کمیته هاي بیمارستانی  8-17

 کارگاه آموزشی مراقبت سوند ادراري  7:15-8

نیروهاي جدید وسایر کادر  
 پرستاري  

  خانم منجمد 

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

 ،موضعی و ..) 
  خانم  ولی نژاد

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

  خانم حبیبی  کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    11-12

 کارگاه آموزشی تغذیه و گاواژ  12-13
نیروهاي جدید و سایر کادر 

 پرستاري  
  خانم ولی نژاد

10:30-12 
وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک(طبقه  

 همکف)  
 مادران باردار  

ماماهاي اتاق 
 زایمان 

 

 ) Pass 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:30-13:30
 جناب اقاي عینی 

 

  ) 2Bانگلیسی(ترم زبان  14:15-15:30

سه شنبه  
1401/11/18 

 اصول گزارش نویسی 7:30-9
نیروهاي جدید وسایر کادر  

 پرستاري  
  خانم حبیبی 

  خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید  کنترل عفونت   9-12

 I&Oنحوه ثبت کنترل عالئم حیاتی و 12-13
نیروهاي جدید و کلیه پرستاران 

 وماماها
  خانم حبیبی 

 )  1Aزبان انگلیسی(ترم  12-13
 جناب آقاي عینی 

 

  ) Pass1Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

  ) 1Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17



  ) Pass 1Bزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 چهارشنبه 
1401/10/19 

 تمرین کارگاهی وضعیت دهی ، حرکت بیمار در تخت ، خروج بیمار از تخت  7-8
نیروهاي جدید و کلیه پرستاران 

 وماماها
  خانم ولی نژاد 

  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 11-12:30

8-10 
10-12 
14-16 

  _  نیروهاي ثبت نام شده  و اکسل (سالن همکف)   wordآموزش 

 ) طبقه اولPass 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:30-13:30
 جناب اقاي عینی 

 

  ) طبقه اول 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

پنج شنیه  
1401/11/20 

پرستاران نیروهاي جدید و کلیه  گرما و سرما درمانی 7-7:30
 وماماها

  خانم منجمد 

  خانم منجمد  آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  7:30-8

  منتورشیپ ها  نیروهاي جدید  آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش هاي بالینی  8-13

  سالن طبقه اول   190768امتیاز بازآموزي شناسه  2.25کنفرانس علمی مدیریت درد با  8-12:30

 ماهیت پیدایش درد (مفهوم درد)  8-9

پرستاران و ماماها، کارشناس اتاق 
 عمل و هوشبري

  جناب آقاي رضا مومن  

  سرکار خانم ولی نژاد ارزیابی درد ذهنی و عینی با ذکر مقیاس ارزیابی  9-10

 روشهاي دارویی تسکین درد  10-10:30
جناب آقاي دکتر بابک 

 جاللیان 
 

پنج شنیه  
1401/11/20 

    استراحت  10:30-10:45

 روشهاي غیردارویی درد  10:45-11:30
جناب آقاي سید  
 محمدعماد پیام 

 



 روش هاي تسکینی جراحی درد 11:30-12
سرکار خانم دکتر نائره  

 خداشناس 
 

 معرفی کلینیک درد  12-12:30
سرکار خانم دکتر نائره  

 خداشناس 
 

 )  سالن طبقه همکف  Pass 2Bزبان انگلیسی(ترم  10-13
 جناب اقاي عینی 

 

  )  سالن طبقه همکف Pass 1Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 تعطیل رسمي ۱۴۰۱/۱۱/۲۲شنبھ 
 

 

 1401/11/23یکشنبه 

  برگزاري آزمون ها در واحد آموزش توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)   7-8

 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

9:30-10:30 
،عضالنی زیر جلدي وداخل جلدي و  IVکارگاه آموزشی دارودرمانی  تزریقی(

 سرم درمانی )
  خانم حبیبی 

  خانم حبیبی  محاسبات داروئی  10:30-12

8-10 
10-12 
14-16 

  _  نیروهاي ثبت نام شده  و اکسل (سالن همکف)   wordآموزش 

 ) طبقه اول 1Aزبان انگلیسی(ترم  12-13

 جناب آقاي عینی 

 

  ) طبقه اولPass1Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

  )طبقه اول 1Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

  )طبقه اولPass 1Bزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

  سالن کنفرانس مدیریتبرگزاري کمیته هاي بیمارستانی  8-17



 دوشنبه
1401/11/24 

 کارگاه آموزشی مراقبت سوند ادراري  7:15-8

نیروهاي جدید وسایر کادر  
 پرستاري  

  خانم منجمد 

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

 ،موضعی و ..) 
  خانم منجمد 

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

  خانم حبیبی  کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    11-12

 کارگاه آموزشی تغذیه و گاواژ  12-13
نیروهاي جدید و سایر کادر 

 پرستاري  
  خانم منجمد 

10:30-12 
وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک(طبقه  

 همکف)  
 مادران باردار  

ماماهاي اتاق 
 زایمان 

 

 ) Pass 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:30-13:30
 جناب اقاي عینی 

 

  ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

سه شنبه  
1401/11/25 

 اصول گزارش نویسی 7:30-9
نیروهاي جدید وسایر کادر  

 پرستاري  
  خانم حبیبی 

  خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید  کنترل عفونت   9-12

 I&Oنحوه ثبت کنترل عالئم حیاتی و 12-13
نیروهاي جدید و کلیه پرستاران 

 وماماها
  خانم حبیبی 

 )  1Aزبان انگلیسی(ترم  12-13

 جناب آقاي عینی 

 

  ) Pass1Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

  ) 1Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

  ) Pass 1Bزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

چهارشنبه  
 تمرین کارگاهی وضعیت دهی ، حرکت بیمار در تخت ، خروج بیمار از تخت  7-8 1401/11/26

نیروهاي جدید و کلیه پرستاران 
 وماماها

  خانم ولی نژاد 



  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 11-12:30

8-10 
10-12 
14-16 

  _  نیروهاي ثبت نام شده  و اکسل (سالن همکف)   wordآموزش 

 ) طبقه اولPass 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:30-13:30
 جناب اقاي عینی 

 

  ) طبقه اول 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

پنجشنبه  
1401/11/27 

نیروهاي جدید و کلیه پرستاران  گرما و سرما درمانی 7-7:30
 وماماها

  خانم منجمد 

  خانم منجمد  آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  7:30-8

  منتورشیپ ها  نیروهاي جدید  آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش هاي بالینی  8-13

 ) Pass 2Bزبان انگلیسی(ترم  10-13
 جناب اقاي عینی 

 

  ) Pass 1Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 تعطیل رسمي ۱۴۰۱/۱۱/۲۹شنبھ 
 

 

 1401/11/30یکشنبه 

  برگزاري آزمون ها در واحد آموزش توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  7-8

 کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9

نیروهاي جدید و سایر پرستاران و 
 ماماها   

  خانم حبیبی 

  خانم حبیبی  اصول صحیح ساکشن بیمار  9-9:30

9:30-10:30 
،عضالنی زیر جلدي وداخل جلدي و  IVکارگاه آموزشی دارودرمانی  تزریقی(

 سرم درمانی )
  خانم ولی نژاد 

  خانم ولی نژاد  محاسبات داروئی  10:30-12



8-10 
10-12 
14-16 

  _  نیروهاي ثبت نام شده  و اکسل (سالن همکف)   wordآموزش 

 ) طبقه اول 1Aزبان انگلیسی(ترم  12-13

 جناب آقاي عینی 

 

  ) طبقه اولPass1Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

  )طبقه اول 1Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

  )طبقه اولPass 1Bزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 


