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

      1401تقویم آموزشی خرداد  
 مدرس  گروه هدف   عنوان ساعت  تاریخ

 خانم منجمد   کلیه پرسنل   مضرات سیگار سالمت کارکنان: 8-9  

 شنبه 
31/2/1401 

 دفتر پرستاري  نیروهاي جدید الورود  سرپرستاران محترمجهت اطالع: حضور در دفتر پرستاري جهت تعیین بخش و معرفی به  8-10

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

 خانم عباسی مجد 
 خانم عباسی مجد  آزمونهاي بدو ورود  11-12

نیروهاي جدید و سایر  تمرین کارگاهی وضعیت دهی یا پوزیشن دهی به بیمار   12-13
 خانم منجمد   کادر پرستاري   

یکشنبه 
1/3/1401 

 کارگاه آموزشی گزارش نویسی  8-9
نیروهاي جدید و سایر 
 پرستاران و ماماها   

 خانم منجمد  
 خانم منجمد   کارگاه آموزشی مراقبت دفع و سوند فولی   9-10

 خانم حبیبی  کارگاه آموزشی گرما و سرما درمانی  10-10:45

نیروهاي جدید و سایر  آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  10:45-11:30
 خانم حبیبی  کادر پرستاري    

نیروهاي جدید و سایر  تزریقی(داروهاي خوراکی، موضعی و اصول دارودهی) کارگاه آموزشی دارودرمانی غیر  11:30-12
 خانم منجمد   پرستاران و ماماها   

 آقاي مومن   کلیه پرسنل   محاسبات داروئی   12-13
   ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13

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

   ) 3Bانگلیسی(ترم زبان  15:30-17

   ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30



 دوشنبه  
2/3/1401 

 کارگاه آموزشی دارودرمانی تزریقی(داروهاي عضالنی زیرجلدي، داخل جلدي ، وریدي و سرم درمانی)  8-9:30
نیروهاي جدید و سایر 
 پرستاران و ماماها   

 خانم منجمد  
 خانم حبیبی  فرآورده هاي خونی(هموویژالنس) مراقبت از خون و  9:30-11
 خانم منجمد   کارگاه آموزشی گاواژ و مراقبت از لوله معده   11-12

نیروهاي جدید و سایر   کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    12-13
 خانم حبیبی  کادر پرستاري 

 گروه منتخب  (طبقه اول)  ICUدوره ویژه  14-18:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  
 ماماهاي اتاق زایمان  مادران باردار   وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک 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  
3/3/1401 

 کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9
نیروهاي جدید و 
سایر پرستاران و 

 ماماها   
 خانم ولی نژاد 

 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید  کنترل عفونت   9-12

 اصول صحیح ساکشن بیمار  12-13
نیروهاي جدید و 

 سایر کادر پرستاري 
 خانم ولی نژاد 

 خانم هاشمی نژاد  منشی ها   اصول مستندسازي ، بیمه گري و ترخیص   14:30-16
   ) 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 
4/3/1401 

 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9
 خانم رحمانی   نیروهاي جدید  توجیهی استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود 9-12
 آقاي کوچه مشکی  کلیه پرسنل   (طبقه همکف)احیاء قلبی ریوي پایه  9-10
 آقاي شمسایی  کلیه پرسنل   (طبقه همکف) بهداشت محیط   10-11

 آقاي آگاهی  کلیه پرسنل   (طبقه همکف)آتش نشانی   11-11:45
 خانم منجمد   کلیه پرسنل   طبقه اول  مهارت هاي ارتباطی و رفتاري  12-13

   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 شنبه  
5/3/1401 

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

 گروه منتخب   ICUدوره ویژه  8-12:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  
   )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

 شنبه 
 7/3/1401 

 ارزیابی سطح هوشیاري  8-10
کلیه پرستاران   

(ترجیحا بخش هاي  
 ویژه) 

 خانم ولی نژاد 

 دفتر پرستاري  نیروهاي جدید الورود  معرفی به سرپرستاران محترمجهت اطالع: حضور در دفتر پرستاري جهت تعیین بخش و  8-10
 توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  10-11

 نیروهاي جدید  
 خانم عباسی مجد 

 خانم عباسی مجد  آزمونهاي بدو ورود  11-12



نیروهاي جدید و سایر  کارگاه آموزشی گرما و سرما درمانی  12-13
 خانم ولی نژاد  کادر پرستاري  

 جناب اقاي عینی    )  5Bزبان انگلیسی(ترم  10-13
 جناب اقاي عینی    ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

 یکشنبه 
8/3/1401 

8-9:30 
 کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی 

نیروهاي جدید و سایر 
 پرستاران و ماماها   

 خانم حبیبی  
 خانم ولی نژاد  اصول صحیح ساکشن بیمار 

 خانم منجمد   تمرین کارگاهی وضعیت دهی ، حرکت بیمار در تخت ،  خروج بیمار از تخت  9:30-10:15

 آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  10:15-11
نیروهاي جدید و 

 سایر کادر پرستاري   
 خانم ولی نژاد 

 کارگاه آموزشی دارودرمانی غیر تزریقی(داروهاي خوراکی، موضعی و اصول دارودهی)  11-12
نیروهاي جدید و 
سایر پرستاران و  

 ماماها   
 خانم حبیبی  

 جناب آقاي کوچه مشکی  کلیه پرسنل  احیاء قلبی ریوي پایه  12-13

 خانم هاشمی نژاد  منشی ها   (همکف) اصول مستندسازي ، بیمه گري و ترخیص  10-11:30

 ) 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  
9/3/1401 

 ، عضالنی، زیرجلدي، داخل جلدي و سرم درمانی ) IVکارگاه آموزشی دارودرمانی تزریقی( 8-9:30
نیروهاي جدید و سایر 
 پرستاران و ماماها   

 خانم ولی نژاد 
 خانم حبیبی  خونی(هموویژالنس) مراقبت از خون و فرآورده هاي  9:30-11
 خانم ولی نژاد  کارگاه آموزشی گاواژ و مراقبت از لوله معده   11-12



نیروهاي جدید و سایر   کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    12-13
 خانم حبیبی  کادر پرستاري 

 گروه منتخب  طبقه اول    ICUدوره ویژه  14-18:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  
 ماماهاي اتاق زایمان  مادران باردار   طبقه همکفوبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک   10:30-11:45
 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  
10/3/1401 

 کنفرانس علمی احیاء قلبی ریوي در دوران بارداري (وبینار) طبقه همکف  9-11
 BLSتغییرات در مادر ، علل ایست قلبی در مادر باردار، مراحل احیاء مقدماتی  9-10

 پرستاران و ماماها  
 سرکار خانم مریم احمدي  

 سرکار خانم مریم احمدي     ALSنکات مهم احیاء در بارداري ، احیاء قلبی ریوي پیشرفته در خانمهاي باردار 10-11

 خانم منجمد   نیروهاي جدید اصول گزارش نویسی 8-9
 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید کنترل عفونت   9-12

نیروهاي جدید و سایر  کارگاه آموزشی مراقبت دفع و سوند فولی   12-13
 خانم منجمد   کادر پرستاري  

 ) 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 
11/3/1401 

 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران (طبقه اول) 8-9
 خانم رحمانی   نیروهاي جدید  (طبقه اول) توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود 9-12



 خام حقی مقدم  کلیه پرسنل   (طبقه همکف)کنترل عفونت  9-10:30
 خانم منجمد   پرستاران و ماماها   (طبقه همکف) ایمنی بیمار  10:30-11:45

   کلیه پرسنل   آتش نشانی  (طبقه اول) 12-13
 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

 ه پنجشنب
12/3/1401 

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

 گروه منتخب   ICUدوره ویژه  8-12:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  
 )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

 شنبه 
     تعطیل رسمی    14/3/1401

 یکشنبه 
     تعطیل رسمی    15/3/1401

 دوشنبه
16/3/1401 

 ، عضالنی، زیرجلدي، داخل جلدي و سرم درمانی ) IVکارگاه آموزشی دارودرمانی تزریقی( 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
 خانم ولی نژاد  کارگاه آموزشی گاواژ و مراقبت از لوله معده   11-12

نیروهاي جدید و سایر   کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    12-13
 خانم حبیبی  کادر پرستاري 



 گروه منتخب  ICUدوره ویژه  14-18:30
انجمن قلب  

 پرستاري ایران  
 ماماهاي اتاق زایمان  مادران باردار   وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک  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  
17/3/1401 

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

 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید کنترل عفونت   9-12

نیروهاي جدید و سایر  کارگاه آموزشی مراقبت دفع و سوند فولی   12-13
 خانم منجمد   کادر پرستاري  

 ) 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 
18/3/1401 

 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9
 خانم رحمانی   نیروهاي جدید طبقه اول  توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-12
 _ نیروهاي جدید احیاي قلبی و ریوي پایه 12-13

   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

 هپنج شنی
19/3/1401 

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

 گروه منتخب   ICUدوره ویژه  8-12:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  
   )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

  21/3/1401شنبه 

 سرکار خانم بهرادمهر   کلیه پرسنل   تغذیه  سالمت کارکنان: 8-10
 دفتر پرستاري  نیروهاي جدید الورود  جهت اطالع: حضور در دفتر پرستاري جهت تعیین بخش و معرفی به سرپرستاران  8-10
 توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  10-11

 نیروهاي جدید  
 خانم عباسی مجد 

 خانم عباسی مجد  آزمونهاي بدو ورود  11-12
   نیروهاي جدید  تمرین کارگاهی وضعیت دهی ، حرکت بیمار در تخت ،  خروج بیمار از تخت  12-13
 جناب اقاي عینی  )  5Bانگلیسی(ترم زبان  10-13
 جناب اقاي عینی  ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

 یکشنبه
22/3/1401 

 کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9
نیروهاي جدید و سایر 
 پرستاران و ماماها   

 خانم ولی نژاد 
 اصول صحیح ساکشن بیمار  9-10
 خانم حبیبی  کارگاه آموزشی گرما و سرما درمانی  10-11

نیروهاي جدید و سایر  آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  11-11:45
 خانم حبیبی  کادر پرستاري    

نیروهاي جدید و سایر  کارگاه آموزشی دارودرمانی غیر تزریقی(داروهاي خوراکی، موضعی و اصول دارودهی)  11:45-13
 خانم حبیبی   پرستاران و ماماها   

 ) 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
23/3/1401 

 ، عضالنی، زیرجلدي، داخل جلدي و سرم درمانی ) IVدارودرمانی تزریقی(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
 خانم ولی نژاد  کارگاه آموزشی گاواژ و مراقبت از لوله معده   11-12

نیروهاي جدید و سایر   کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    12-13
 خانم حبیبی  کادر پرستاري 

 گروه منتخب  (طبقه اول)  ICUدوره ویژه  14-18:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  
 ماماهاي اتاق زایمان  مادران باردار   وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک  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  
24/3/1401 

   نیروهاي جدید اصول گزارش نویسی 8-9
 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید کنترل عفونت   9-12

نیروهاي جدید و سایر  کارگاه آموزشی مراقبت دفع سوند فولی   12-13
 خانم منجمد   کادر پرستاري   

 ) 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
25/3/1401 

 کنفرانس علمی یک روزه رتینوپاتی در نوزادان  8-10

 ROPپاتوفیزیولوژي و عوامل موثر در شیوع و بروز  8:45-8

پرستاران  و  
 ماماها 

 جناب آقاي دکتر
 کامیار کامرانی    

 سرکار خانم دکتر   ROPو کنترل درد در معاینه و درمان   ROPراهنماي غربالگري    9:30-8:45
 سمانه عبداله زاده    

 در نوزادان   ROPمراقبتهاي پرستاري در پیشگیري از   9:30-:10
سرکار خانم فرشته کشت  

 و تله مدیسین  ROPسامانه  10-10:30 دار  
 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9
  طبقه همکفتوجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-12

 نیروهاي جدید 
 خانم رحمانی  

   آحیاي قلبی و ریوي پایه 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  
26/3/1401 

 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید آموزش هاي بالینی نیروهاي جدید  7:30-13
 جناب آقاي کوچه مشکی  کلیه پرسنل   احیاء قلبی ریوي پایه  8-10

نیروهاي جدید و سایر  محاسبات داروئی   10-12
 جناب آقاي کوچه مشکی  پرستاران و ماماها   

 گروه منتخب   ICUدوره ویژه  8-12:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  
   )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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



 شنبه  
28/3/1401 

 جناب آقاي حاجیلو کلیه پرسنل   شغلی (ارگونومی و فعالیت بدنی )ایمنی و سالمت  سالمت کارکنان: 8-9
 دفتر پرستاري  نیروهاي جدید الورود  جهت اطالع: حضور در دفتر پرستاري جهت تعیین بخش و معرفی به سرپرستاران  8-10
 توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  10-11

 نیروهاي جدید  
 خانم عباسی مجد 

 خانم عباسی مجد  آزمونهاي بدو ورود  11-12

نیروهاي جدید و سایر  تمرین کارگاهی وضعیت دهی یا پوزیشن دهی به بیمار   12-13
 خانم منجمد   کادر پرستاري   

 جناب اقاي عینی  )  5Bزبان انگلیسی(ترم  10-13
 جناب اقاي عینی  ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

 یکشنبه
29/3/1401 

 کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9
نیروهاي جدید و سایر 
 پرستاران و ماماها   

 خانم ولی نژاد 
 خانم ولی نژاد  اصول صحیح ساکشن بیمار  9-10
 خانم حبیبی  کارگاه آموزشی گرما و سرما درمانی  10-11

نیروهاي جدید و سایر  آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  11-12
 خانم حبیبی  کادر پرستاري   

نیروهاي جدید و سایر  احیاء قلبی ریوي پایه  12-13
 پرستاران و ماماها   

آقاي مومن/ خانم ولی  
 نژاد

 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13

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

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

 دوشنبه  
30/3/1401 

 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9
   توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-12

 نیروهاي جدید 
 خانم رحمانی  

 خانم منجمد   تزریقی(داروهاي عضالنی زیرجلدي، داخل جلدي، وریدي و سرم درمانی) کارگاه آموزشی دارودرمانی  12-13



 گروه منتخب   ICUدوره ویژه  14-18:30
انجمن قلب پرستاري 

 ایران  
 ماماهاي اتاق زایمان  مادران باردار   وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک  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  
31/3/1401 

نیروهاي جدید و سایر  کارگاه آموزشی گزارش نویسی  8-9
 خانم منجمد   پرستاران و ماماها   

 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید خطر و بحران / کنترل عفونت   9-12

نیروهاي جدید و سایر  کارگاه آموزشی مراقبت دفع سوند فولی   12-13
 خانم منجمد   کادر پرستاري   

 ) 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 
1/4/1401 

 کارگاه آموزشی دارودرمانی غیر تزریقی(داروهاي خوراکی، موضعی و اصول دارودهی  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
 خانم ولی نژاد  کارگاه آموزشی گاواژ و مراقبت از لوله معده   11-12

نیروهاي جدید و سایر   کارگاه اموزشی نحوه صحیح نمونه گیري 12-13
 خانم حبیبی  کادر پرستاري 

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



   ) 1Aزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45

   ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

   ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

 پنج شنیه  
2/4/1401 

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

 گروه منتخب   ICUدوره ویژه  8-12:30
انجمن قلب 

 پرستاري ایران  
   )  5Aانگلیسی(ترم زبان  10-13

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

     
 


