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

       1400تقویم آموزشی مرداد   

 مدرس  گروه هدف   عنوان  ساعت  تاریخ 

شنبه 
2/5/1400 

 خانم عباسی مجد  نیروهاي جدیدالورود  توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)   8:30-10

 خانم منجمد   کمک پرستار   ایمنی بیمار ویژه کمک پرستار   10:30-12

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

 یکشنبه
3/5/1400 

پرستار و ماما، اتاق   کاربري و نگهداري تجهیزات پزشکی (پمپ سرنگ و پمپ سرم)کارگاه آموزشی  8-9
 عمل و هوشبري 

 واحد مهندسی پزشکی

 خانم هاشمی نژاد   اصول مستندسازي، بیمه گري و ترخیص   10:30-12:30

 )2Bزبان انگلیسی(ترم  11-12:30

 جناب آقاي عینی  
 )4Aانگلیسی(ترم زبان  13:45-15:15
 )3Bزبان انگلیسی(ترم  15:15-16:45

 )4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 دوشنبه 
4/5/1400 

 خانم قربانعلی زاده   کمک پرستاران   MRIایمنی در  8-9

 خانم هاشمی نژاد   منشی اصول مستندسازي، بیمه گري و ترخیص   10:30-12

 جناب اقاي عینی )3Bانگلیسی(ترم زبان  12:15-13:45



 )2Bزبان انگلیسی(ترم  15:45-17:15
 )3Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-18:45

 روز اول  1برگزاري دوره آموزشی کمک هاي اولیه  

 سه شنبه 
5/5/1400 

 تعریف كمك ھاي اولیھ، شناسایي مصدوم (تریاژ) ۸-۹

انتظامات و نیروهاي  
 متقاضی  

 سركار خانم حداد 

 سركار خانم منجمد  عالئم حیاتي ۹-۱۰
۱۰:۳۰-
 خانم عباسي مجد كمك ھاي اولیھ درسوختگي ھا، دیابت و نحوه كنترل قند خون   ۱۱:۳۰

۱۱:۳۰-
 سركار خانم ولي نژاد  كمك ھاي اولیھ در ، ھیپرتانسیون ، شوك (ھیپوولمي، شوك قلبي، متعاقب حساسیت شدید)   ۱۲:۳۰

 خانم ھاشمي نژاد  منشی اصول مستندسازي، بیمه گري و ترخیص   ۱۴-۱۵:۳۰
 )2Bزبان انگلیسی(ترم  11-12:30

 جناب اقاي عینی
 )4Aزبان انگلیسی(ترم  13:45-15:15
 )3Bزبان انگلیسی(ترم  15:15-16:45

 )4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 چهارشنبه 
6/5/1400 

پرستار و ماما، اتاق   کارگاه آموزشی کاربري و نگهداري تجهیزات پزشکی (دستگاه الکتروشوك) 8-9
 عمل و هوشبري 

 واحد مهندسی پزشکی

 خانم منجمد   شوك 9-10:30

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

 خانم منجمد  

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

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 جناب اقاي عینی

 )2Bزبان انگلیسی(ترم  15:45-17:15



 )3Bانگلیسی(ترم زبان  17:15-18:45
 پنج شنیه 

7/5/1400 
 )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

 شنبه 
9/5/1400 

پرستار و ماما، اتاق   کارگاه آموزشی کاربري و نگهداري تجهیزات پزشکی (مانیتور عالئم حیاتی)  8-9
 عمل و هوشبري 

 واحد مهندسی پزشکی

 خانم  عباسی مجد   نیروهاي جدیدالورود  توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین ، قوانین و مقررات و....)  10-11:30

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

 یکشنبه
10/5 /1400 

 واحد پاتولوژي   درمانگاه   پذیرش نمونه هاي ارسالی پاتولوژي (ویژه بیماران سرپایی)  8-9

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

 اتاق عمل و هوشبري 
 خانم منجمد 

 )2Bزبان انگلیسی(ترم  11-12:30

 جناب اقاي عینی
 )4Aزبان انگلیسی(ترم  13:45-15:15
 )3Bزبان انگلیسی(ترم  15:15-16:45

 )4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 دوشنبه 
11/5 /1400 

پرستار و ماما، اتاق   تمرین عملی گرما و سرما درمانی (کیسه آبگرم و ...)  8-10:30
 عمل و هوشبري 

 خانم حبیبی

 خانم حبیبی انواع نمونه گیري (ادرارو مدفوع ، خلط، زخم ، خون)  14-15:30

 )3Bانگلیسی(ترم زبان  12:15-13:45
 )2Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-15:45 جناب اقاي عینی

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-18:45

پرستار و ماما، اتاق عمل و   کارگاه آموزشی کاربري و نگهداري تجهیزات پزشکی (پمپ سرنگ و پمپ سرم) 8-9
 واحد مهندسی پزشکی هوشبري



 سه شنبه 
12/5/1400 

 خانم منجمد  فرایند پرستاري با تاکید بر تشخیص هاي پرستاري 11-12

 )2Bزبان انگلیسی(ترم  11-12:30

 جناب اقاي عینی
 )4Aزبان انگلیسی(ترم  13:45-15:15
 )3Bزبان انگلیسی(ترم  15:15-16:45

 )4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 برگزاري دوره آموزشی کمک هاي اولیه روز دوم

 جهارشنبه 
13/5 /1400 

 قلبي ریوي پایھ  احیاء -كمك ھاي اولیھ در انفاركتوس میوكارد و ایست قلبي ۸-۹

انتظامات و نیروهاي 
 متقاضی 

جناب آقاي كوچھ  
 مشكي 

 خانم رحماني  كمكھاي اولیھ دربحران ھا و زلزلھ  ۹-۱۰
۱۰:۳۰-
 سركار خانم منجمد  شكستگي ھا، آتل بندي حمل مجروح  ۱۱:۳۰

۱۱:۳۰-
 سركار خانم حجازي كمك ھاي اولیھ درفوریت ھاي سكتھ مغزي، تشنج ویا صرع  ۱۲:۳۰

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 )2Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-15:45 جناب اقاي عینی

 )3Bانگلیسی(ترم زبان  17:15-18:45

 پنج شنبه 
14/5/1400 

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

 )3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه 
16/5/1400 

 واحد پاتولوژي   پرستاران   پذیرش نمونه هاي ارسالی پاتولوژي (ویژه بیماران بستري) 8:30-9:30

 خانم عباسی مجد  نیروهاي جدیدالورود  توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین ، قوانین و مقررات و....)  10:30-12

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



 یک شنبه
17/5 /1400 

کلیه پرسنل بویژه  ایمنی و سالمت شغلی / ارگونومی  8:30-9:30
نیروهاي  
 جدیدالورود

 مهندس حاجیلو آقاي  

 آقاي مهندس شمسایی  بهداشت محیط 9:30-10:30

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

 )2Bزبان انگلیسی(ترم  11-12:30

 جناب اقاي عینی
 )4Aزبان انگلیسی(ترم  13:45-15:15
 )3Bزبان انگلیسی(ترم  15:15-16:45

 )4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 دوشنبه 
18/5/1400 

9-8  
پرستار و ماما، اتاق   )ECGکارگاه آموزشی کاربري و نگهداري تجهیزات پزشکی (دستگاه 

 عمل و هوشبري 
 واحد مهندسی پزشکی

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 )2Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-15:45 جناب اقاي عینی

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-18:45

 سه شنبه
19/5/1400 

 خانم دکتر مریم احمدي     وبینار احیاء قلبی ریوي مادر باردار داراي امتیاز بازآموزي  8-9 

 )2Bزبان انگلیسی(ترم  11-12:30

 جناب اقاي عینی
 )4Aانگلیسی(ترم زبان  13:45-15:15
 )3Bزبان انگلیسی(ترم  15:15-16:45

 )4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 چهارشنبه 
20/5/1400 

 ) 1400/5/6اشتراك گذاري خطا (تکرار تاریخ  12-12:30
سرپرستاران و سایر  
 پرستاران عالقمند  

 خانم منجمد 

 پروفسور گرجی و ...    وبینار صرع و ضربه هاي پس از سانحه   19-22:30



 )3Bزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 )2Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-15:45 جناب اقاي عینی

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-18:45

 کمک هاي اولیه روز سوم 

 پنج شنبه 
21/5/1400 

 كمك ھاي اولیھ درمسمومیت ھا و گزیدگي ھا     8-9

پرستار و ماما، اتاق  
 عمل و هوشبري 

 آقاي حسین اوغلي  

 جناب آقاي مومن كمك ھاي اولیھ درفوریت ھاي دستگاه تنفسي فوقاني، انسداد راه ھوایي، خفگي، غرق شدگي، آسم 9-10

سركار خانم علي   پانسمان  و بانداژ 10-11
 اكبري

سركار خانم علي   انواع زخم، كنترل خونریزي ، جسم خارجي در بدن، ، قطع عضو، سائیدگي ، لھ شدگي و ....  11-12
 اكبري

 جناب آقاي صدقي  كمكھاي اولیھ در گرمازدگي و سرمازدگي، برق گرفتگي، صاعقھ ، جسم خارجي در چشم، بیني و گوش 12-13

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

 )3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه 
23/5/1400 

پرستار و ماما، اتاق   کارگاه آموزشی کاربري و نگهداري تجهیزات پزشکی (الکتروشوك)  8-9
 عمل و هوشبري 

 واحد مهندسی پزشکی

 خانم  عباسی مجد   نیروهاي جدیدالورود  توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین ، قوانین و مقررات و....)  9-10:30

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

 یکشنبه 
24/5/1400 

پرستار و ماما، اتاق   GCSارزیابی سطح هوشیاري  8-10
 عمل و هوشبري 

 خانم ولی نژاد 

 مراقبتهاي پرستاري در تزریق خون و فرآورده ها و نحوه تکمیل فرم عوارض خون    10-12
سوپروایزر،سرپرستار،  

پرستار، ماما، هوشبري و  
 اتاق عمل

 خانم حبیبی

 جناب اقاي عینی )2Bزبان انگلیسی(ترم  11-12:30



 )4Aزبان انگلیسی(ترم  13:45-15:15
 )3Bانگلیسی(ترم زبان  15:15-16:45

 )4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 دوشنبه 
25/4/1400 

 MRIایمنی در  8-9
کمک بهیاران و 
 سایر عالقمندان 

 خانم قربانعلی زاده  

9-10:30 
کنترل عفونت (شستشوي دست(تمرین عملی)، تجهیزات حفاظت فردي، احتیاطات ایزوالسیون در پاندمی  

 کلیه پرسنل 19کووید
 خانم حقی مقدم  

 آقاي مهندس آگاهی   آتش نشانی   10:30-12

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  12:15-13:45
 )2Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-15:45 جناب اقاي عینی

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-18:45

 سه شنبه
26/5/1400 

 کارگاه آموزشی نحوه چارت جذب و دفع و کنترل عالئم حیاتی   8-9:30
کمک پرستار ، پرستار  

و ماما، اتاق عمل و  
 هوشبري

 خانم ولی نژاد   

 )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

 شنبه 
30/5/1400 

پرستار و ماما، اتاق   اکسیژن و ساکشن درمانی   8-10
 عمل و هوشبري 

 خانم ولی نژاد  

 خانم عباسی مجد  نیروهاي جدیدالورود  توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین ، قوانین و مقررات و....)  10:3012

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


