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

      1400تقویم آموزشی دي   

 مدرس گروه هدف   عنوان ساعت  تاریخ 

چهارشنبه 
1400/10/1 

پرستار و ماما، اتاق   مراقبت از سوند فولی ۸-۱۰
 منجمد عمل و هوشبري 

   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 
1400/10/2 

 سرکار خانم حقی مقدم  کلیه پرسنل   کنترل عفونت  8:30-10

 شرکت زیماطب  پرستاران   اصول پیشگیري از زخم بستر   10-11

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

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه 
1400/10/4 

پرستار و ماما، اتاق   19-کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی در بیماران کووید  8-9
 سرکار خانم ولی نژاد عمل و هوشبري 

 19-کارگاه آموزشی  ساکشن درمانی در بیماران کووید  9-10

 آقاي علیزاده    کلیه پرسنل   آتش نشانی   10-11

11-12 INFINITE     

 زبان انگلیسی(خصوصی) 12-13
 جناب آقاي عینی  

 )5Bزبان انگلیسی(ترم  14-17



 یک شنبه
1400/10/5 

سوپروایزر،سرپرستار،   ) و جذب و دفع  TPR ،BPکارگاه آموزشی عالئم حیاتی( 8-10
 سركار خانم حبیبي    پرستار، ماما 

10-11 INFINITE     واحد كامپیوتر 
 )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 
1400/10/6 

8-10 
 جناب آقاي علیزاده    کلیه پرسنل   آتش نشانی  

10-11 INFINITE     واحد کامپیوتر 

 سرکار خانم  عباسی مجد   نیروهاي جدیدالورود  توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین ، قوانین و مقررات و....)  11-12

 ماماهاي اتاق زایمان   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

 سه شنبه
1400/10/7 

پرستار و ماما، اتاق   کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوي پایه  ۸-۱۰
 جناب آقاي كوچھ مشكي عمل و هوشبري 

 محاسبات داروئي  10:30-12:30
 )2Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13

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

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



 چهارشنبه 
1400/10/8 

پرستار و ماما، اتاق   مهارت هاي ارتباطی و رفتاري +رعایت حقوق گیرندگان خدمت   8:30-10
 سرکار خانم منجمد عمل و هوشبري 

 جناب آقاي علیزاده   کلیه پرسنل  آتش نشانی   10-12

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

   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 
1400/10/9 

 ۱۹مراقبت ھاي تنفسي در بیماران كووید 8-10
پرستار و ماما، اتاق  

 جناب آقاي مومن عمل و هوشبري 

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

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه 
1400/10/11 

پرستار و ماما، اتاق   زیر جلدي و داخل جلدي     کارگاه آموزشی داروهاي خوراکی، 8:30-10
 سرکار خانم کشت دار    عمل و هوشبري 

 جناب آقاي آگاهی     آتش نشانی   10-12
 زبان انگلیسی(خصوصی) 12-13

 جناب اقاي عینی 
 )5Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

 یکشنبه 
1400/10/12 

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

 سرکار خانم ولی نژاد    مراقبتهاي بعد از احیا    10-12

 )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

 دوشنبه 
1400/10/13 

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

 جناب آقاي آگاهی   کلیه پرسنل   آتش نشانی   10-12

 ماماهاي اتاق زایمان   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

 سه شنبه
1400/10/14 

 کارگاه آموزشی اصول ثبت و گزارش نویسی 8-10
 پرستار و ماما 

 سرکار خانم منجمد  
 جناب آقاي دکتر ارگانی   تعادل  آب و الکترولیت    10:30-12
 )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 
1400/10/15 

 گرما سرما درمانی و مراقبت از جسد  8-9
 سرکار خانم حبیبی   کمک پرستار  

 انواع نمونه گیري   9-10

 جناب آقاي آگاهی   کلیه پرسنل  آتش نشانی   10-12

   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



 شنبه 
1400/10/18 

 سرکار خانم کشت دار    کمک پرستار   بهداشت فردي (دهانشویه ، شستشوي پرینه و ...)  8-9:30

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

 زبان انگلیسی(خصوصی) 12-13
 جناب اقاي عینی 

 )5Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

 یکشنبه 
1400/10/19 

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

 سرکار خانم حبیبی  
 سرکار خانم منجمد مالحظات قانونی، حقوق و جرایم در پرستاري  10:30-12
 سرکار خانم هاشمی نژاد   منشی  اصول مستندسازي ، بیمه گري و ترخیص  14-15:30
   )3Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13

 جناب اقاي عینی 
   )1Aزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

   )2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

   )3Bزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

دوشنبه 
1400/10/20 

 سرکار خانم عباسی مجد  نیروهاي جدیدالورود  توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین ، قوانین و مقررات و....)  8-9:30

 ماماهاي اتاق زایمان   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

 سه شنبه
1400/10/21 

پرستار و ماما، اتاق   تعهد حرفه اي و اخالق پرستاري 8-10
 عمل و هوشبري 

 سرکار خانم منجمد  

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

 )4Aزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30



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

 چهارشنبه
1400/10/22 

 ایمنی بیمار ویژه پرستاران  8-10

 کلیه پرسنل  

 سرکار خانم منجمد  

 جناب آقاي حاجیلو  ایمنی و سالمت شغلی   10-11

 جناب آقاي شمسایی  بهداشت محیط  11-12
 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

 پنجشنبه  
1400/10/23 

 سرکار خانم منجمد   کلیه پرسنل   مراقبتهاي پرستاري در شوك   8-10

سوپروایزر،سرپرستار،   کنترل عفونت  10-12
 سرکار خانم حقی مقدم   پرستار، ماما 

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

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه  
1400/10/25 

 سرکار خانم منجمد   ویژه کمک پرستاران ایمنی بیمار  ۹:۳۰تا  ۸:۳۰

 سرکار خانم هاشمی نژاد    منشی اصول مستندسازي، بیمه گري و ترخیص   ۱۰-۱۲

 زبان انگلیسی(خصوصی) 12-13
 جناب اقاي عینی 

 )5Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

 یکشنبه 
1400/10/26 

سوپروایزر،سرپرستار،   تغذیه در بیمار بدحال به روش گاواژ  8-10
 سرکار خانم ولی نژاد   پرستار، ماما 

 سرکار خانم هاشمی نژاد    منشی اصول مستندسازي، بیمه گري و ترخیص   ۱۴-۱۵:۳۰



 )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 
1400/10/27 

 سرکار خانم عباسی مجد   نیروهاي جدیدالورود  توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین ، قوانین و مقررات و....)  8-10

 ماماهاي اتاق زایمان   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

 سه شنبه
1400/10/28 

پرستار و ماما، اتاق   زیر جلدي و داخل جلدي     کارگاه آموزشی داروهاي خوراکی، 8-10
 عمل و هوشبري 

 سرکار خانم منجمد
 سرکار خانم ولی نژاد   مدیریت درد   10-12

 )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 
1400/10/29 

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

   زبان انگلیسی(خصوصی) 11:45-12:15

   )1Aزبان انگلیسی(ترم  13:45-12:15 جناب اقاي عینی 

   )2Bانگلیسی(ترم زبان  14:15-15:30



   )2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

 پنج شنبه 
1400/10/30 

پرستار و ماما، اتاق   زخم پاي دیابتی   8-10
 سرکار خانم علی اکبري عمل و هوشبري 

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

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17
 


