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

  1401تقویم آموزشی دي 

پنج شنیه 
1401/10/1 

 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

 شنبه
1401/10/3 

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

 خانم  عباسی 
 خانم  عباسی  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

 خانم هاشمی نژاد منشی ها اصول بیمه گري و ترخیص  14:30-16
 )  5Bزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

یکشنبه  
1401/10/4 

 برگزاري کمیته هاي بیمارستانی سالن همکف  8-17
 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
 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 منجمد  



 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 
1401/10/5 

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

 ،موضعی و ..) 
نیروهاي جدید و سایر پرستاران و 

 ماماها   

 خانم منجمد 

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

 خانم منجمد  کارگاه آموزشی مراقبت سوند ادراري  12-13

12:30-

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

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

 پرستاري ایران  

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

 ) 2Bانگلیسی(ترم زبان  15:30-17

 تعطیل رسمی 10/6/ 1401سه شنبه  
 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9



 چهارشنبه 
1401/10/7 

 خانم رحمانی   نیروهاي جدید  توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-11
 نژادخانم ولی  کلیه پرسنل   احیا قلبی ریوي پایه 11-12:30

 خانم ولی نژاد نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  کارگاه آموزشی مراقبت تغذیه و گاواژ  12:30-13:30
 خانم هاشمی نژاد منشی ها اصول بیمه گري و ترخیص (همکف) 10-11:30

 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

پنج شنیه 
1401/10/8 

 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

شنبه  
1401/10/10 

 خانم هاشمی نژاد منشی ها اصول بیمه گري و ترخیص  9-10
 توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  10-11

 نیروهاي جدید  
 خانم عباسی 

 خانم عباسی  آزمونهاي بدو ورود  11-12

 تمرین کارگاهی وضعیت دهی یا پوزیشن دهی به بیمار   12-13
نیروهاي جدید وکلیه پرستاران  

 وماماها
 خانم ولی نژاد 

 آقاي آگاهی  کلیه پرسنل آتش نشانی 15-16:30
 )  5Bزبان انگلیسی(ترم  10-13

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



یکشنبه 
1401/10/11 

 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
 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
1401/10/12 

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

 ،موضعی و...) 
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  منجمد  کارگاه آموزشی مراقبت هاي سوند ادراري  12-13

 مادران باردار   وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک(طبقه همکف)  10:30-12
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  
1401/10/13 

 خانم حبیبی  نیروهاي جدید وسایر کادر پرستاري  اصول گزارش نویسی 8-9
 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 

 ) 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  
1401/10/14 

 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
 خانم ولی نژاد نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  کارگاه آموزشی تغذیه و گاواژ  12:30-13:30

 آقاي آگاهی  کلیه پرسنل آتش نشانی (سالن همکف)  10-11:30
 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 شنیه  
1401/10/15 

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

 آقاي زعفرانچی  پرستاران نحوه مراقبت از پورت  10-11

11-12       



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

 ) 3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه
1401/10/17 

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

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

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

یکشنبه 
1401/10/18 

 برگزاري کمیته هاي بیمارستانی سالن همکف  8-17
 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
 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

 امتیاز بازآموزي   3.5کارگاه انواع دسترسی هاي عروقی و درمانهاي وریدي در نوزادان و بزرگساالن با  9-13:30



 دوشنبه
1401/10/19 

9-9:30 
 آناتومی و فیزیولوژي عروق

 اصول درمانهاي وریدي 

عمل و پرستار، ماما، کارشناس اتاق 
 هوشبري 

خانم دکتر ستاره 
 خسروانی 

 تمرین عملی دسترسی به عروق محیطی بر روي موالژ  9:30-10

10-10:45 
روش هاي استاندارد دسترسی عروقی و درمان وریدي همراه تمرین عملی بر روي  

 موالژ با مشارکت شرکت کنندگان 
 خانم فرشته کشت دار

10:45-11:15 
 درمانهاي وریدي و اصول ایمنی عوارض 

 تجهیزات دسترسی عروقی و تکنولوژي آینده 
خانم دکتر ستاره 

 خسروانی 

   استراحت و پذیرایی  11:15-11:30

11:30-12 
 انواع دسترسی عروقی در نوزادان

 و تاریخچه  PICCتعریف 
 PICCاندیکاسیون هاي تعبیه 

خانم دکتر ستاره 
 خسروانی 

 روي موالژ PICCتمرین عملی تعبیه  12-12:30

12:30-12:45 
 آناتومی عروق نوزادان و انتخاب ورید

 PICCتکنیک تعبیه  

 13-12:45 دکتر مهبد کاوه  
 PICCعوارض 

 PICCمراقبت هاي پرستاري از 

13-13:30 
تجهیزات دسترسی تمرین عملی در ارتباط با رعایت اصول ایمنی در استفاده از 

 عروقی 

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

نیروهاي جدید و سایر پرستاران و  و..) 
 ماماها   

 خانم ولی نژاد

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



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

 خانم منجمد  کارگاه آموزشی مراقبت هاي سوند ادراري  11:30-12:30

 مادران باردار   وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک(طبقه همکف)  10:30-12
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  
1401/10/20 

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

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

 وماماها
 خانم حبیبی 

 آقاي آگاهی  کلیه پرسنل آتش نشانی 15-16:30
 ) 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 
1401/10/21 

 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 11-12:15
 خانم  ولی نژاد نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  کارگاه آموزشی مراقبت تغذیه و گاواژ  11-12:30



 زبان انگلیسی(خصوصی)  12:30-13:30

 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  
1401/10/22 

 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 خطر و بحران   8-9

 کلیه پرسنل
علی الخصوص نیروهاي   

 1400جدیدالورود از 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   ارتباطی و رفتاري +رعایت حقوق، ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت مهارتهاي  14-15
 خانم منجمد  ایمنی بیمار   15-16
 آقاي آگاهی  آتش نشانی 16-17
 )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

شنبه  
1401/10/24 

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

 خانم عباسی 
 خانم عباسی  آزمونهاي بدو ورود  11-12
 خانم منجمد  نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  تمرین کارگاهی وضعیت دهی یا پوزیشن دهی به بیمار   12-13

 آقاي آگاهی  کلیه پرسنل آتش نشانی  15-16:30
 جناب اقاي عینی  )  5Bزبان انگلیسی(ترم  10-13



 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

یکشنبه 
1401/10/25 

 برگزاري کمیته هاي بیمارستانی سالن همکف  8-17
 خانم منجمد -محاسبات دارویی امتحان  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
 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 منجمد  

 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
1401/10/26 

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

 و..) 
نیروهاي جدید و سایر پرستاران و 

 ماماها   

 خانم ولی نژاد

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

 خانم  منجمد  کارگاه آموزشی مراقبت هاي سوند ادراري  12-13

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

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



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

 ) 2Bانگلیسی(ترم زبان  15:30-17

 سه شنبه  
1401/10/27 

8:30-

13:30 
 امتیاز بازآموزي 13.5دي ماه با   29الی   27کارگاه سه روزه ترویج تغذیه با شیر مادر  

 مشکالت آناتومیکی و ساختاري و تاثیر آن بر مهارت مکیدن  8:30-9

 پرستار،ماما،کارشناس اتاق عمل 

 خانم مهناز رسولی 
 مزایاي شیر مادر و انواع پوزیشن هاي شیردهی و شیردهی در موارد خاص  9-10

 خانم نرگس علی آقایی
10-10:30 

نحوه صحیح در آغوش گرفتن نوزاد هنگام شیردهی (کار عملی با موالژ با 
 مشارکت شرکت کنندگان) 

   استراحت  10:30-11

11-12 
کارهاي پیشهادي براي رفع آن و انواع  دلیل امتناع کودك از گرفتن پستان و راه 

 رفتارهاي  تغذیه و خواب  شیرخواران
 خانم مینورام احمدي 

 چالش هاي برقراري تماس پوست با پوست و تغذیه با شیر مادر  12-13
آقاي دکتر محمد 

 ترکمن 

13-13:30 
مشارکت کار عملی با موالژ و نمایش فیلم در رابطه با تماس پوست با پوست با 

 شرکت کنندگان 
 خانم فرشته کشت دار

 خانم حبیبی  نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  اصول گزارش نویسی 8-9
 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 

 ) 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 
1401/10/28 

8:30-

13:30 
 بازآموزيامتیاز  13.5دي ماه با   29الی   27کارگاه سه روزه ترویج تغذیه با شیر مادر  

 چالش هاي تغذیه با شیر مادر در نوزادان اواخر نارسی  8:30-9

 پرستار،ماما،کارشناس اتاق عمل 

آقاي دکتر امیر قاضی  
 حسینی 

 خانم زهره صمدي  تغذیه نوزاد با شیر دوشیده شده مادر 9-9:30
 خانم فرشته کشت دار شرایط منع تغذیه نوزاد با شیر مادر 9:30-10:30
   استراحت  10:30-11
 خانم فرشته کشت دار آغاز تغذیه دهانی در نوزاد نارس/ ارزیابی آمادگی یا تسهیل توانمندي 11-11:30

11:30-12 
کار با موالژ در خصوص نحوه صحیح تغذیه نوزاد نارس در بخش مراقبت هاي  

 ویژه نوزادان  
 خانم نرگس علی آقایی

 باورهاي نادرست در مورد تغذیه با شیر مادر 12-13
خانم دکتر شهربانو  

 نخعی 
 خانم مریم ذره  مراقبت آغوشی از نوزاد (کار عملی) 13-13:30

 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 11-12:30
 خانم ولی نژاد نیروهاي جدید و سایر کادر پرستاري  کارگاه آموزشی مراقبت  تغذیه و گاواژ 12:30-13:30
 زبان انگلیسی(خصوصی)  11:45-12:15

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



 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

پنج شنیه  
1401/10/29 

8:30-

13:30 
 امتیاز بازآموزي 13.5دي ماه با   29الی   27ترویج تغذیه با شیر مادر  کارگاه سه روزه 

 تغذیه پستانی، مکیدن و بلع طبیعی  8:30-9

 پرستار،ماما،کارشناس اتاق عمل 

خانم دکتر سمانه 
 عبداله زاده

 اختالل بلع در نوزادان 9-10
 خانم حدیثه قمی 

 (کار عملی)  NNsنحوه صحیح انجام تمرینات  10-10:30
 آقاي دکتر حمید لرنژاد  بانک شیر و ضرورت استفاده از شیر مادر و ایمن زدایی 10:30-11
   استراحت  11-11:30

 نیازهاي عاطفی و معنوي مادر پس از زایمان 11:30-12:30
خانم دکتر نجمه 

 وکیلی 
 خانم مریم مفیدي نژاد  مادر و شیرخوار و روش هاي افزایش شیر مادرنیازهاي تغذیه اي  12:30-13

13-13:30 
 مشاوره شیردهی و پیگیري وضعیت شیردهی مادران ترخیص شده

 (کار عملی در ارتباط با نحوه تکمیل فرم هاي شیردهی)  
خانم مریم عباسی 

 مجد
 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید  بالینی آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش هاي  7:30-13
 )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

 


