
 

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

      1401تقویم آموزشی مرداد  

 مدرس  گروه هدف   عنوان ساعت  تاریخ

 1401/5/1شنبه 

 خانم منجمد  پرستاران و  ماماها   ایمنی بیمار  8:30-10

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

 خانم عباسی مجد  نیروهاي جدید   آزمونهاي بدو ورود  11-12

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

 خانم هاشمی نژاد منشی ها  اصول بیمه گري و ترخیص  15-16:30
 جناب اقاي عینی  ) 5Bزبان انگلیسی(ترم  10-13
 جناب اقاي عینی  ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

یکشنبه 
1401/5/2 

 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

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

 تخت 
 خانم منجمد  

نیروهاي جدید و   آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  10:15-10:45
 خانم حبیبی  سایر کادر پرستاري    



10:45-11:30 
کارگاه آموزشی دارودرمانی غیر تزریقی(داروهاي خوراکی، موضعی و اصول  

 دارودهی) 

نیروهاي جدید و 
سایر پرستاران و  

 ماماها   
 خانم حبیبی  

 ) 2Bانگلیسی(ترم زبان  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  
1401/5/3 

، عضالنی، زیرجلدي، داخل جلدي  IVکارگاه آموزشی دارودرمانی تزریقی( 8-9:30
 و سرم درمانی )

نیروهاي جدید و 
سایر پرستاران و 

 ماماها   

 خانم ولی نژاد 

 خانم حبیبی  مراقبت از خون و فرآورده هاي خونی(هموویژالنس)  9:30-11:30

نیروهاي جدید و   کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    11:30-12
 خانم حبیبی  سایر کادر پرستاري  

 دوشنبه  
1401/5/3 

 (سالن طبقه اول)   ویژه پزشکانکنفرانس علمی یک روزه رویکردهاي درمانی سرطان رکتوم 

12:30 -
12:45 

پزشکان   اپیدمیولوژي سرطان رکتوم 
(پرتو درمانی، 

جراحی 
عمومی، علوم 
آزمایشگاهی 

تخصص 
آسیب  

شناسی،  
متخصص 

خون و  

خانم ندا ولی نژاد  
 کارشناس پرستاري 

 غربالگري و تشخیص سرطان رکتوم  13- 12:45
آقاي دکتر سیاوش 

منصوري فوق تخصص 
 گوارش 

 درمان سرطان رکتوم اهمیت جراحی در  13:30- 13
آقاي دکتر علیرضا خلج  
 متخصص جراحی عمومی 

13:30 -
13:45 

 نیوادجو انت کمورادیاسیون در درمان سرطان رکتوم 
خانم دکتر پریسا رشیدي 

متخصص رادیوتراپی  
 انکولوژي 



13:45 -
14:10 

 کموتراپی در درمان سرطان رکتوم 
سرطان  
بالغین 

متخصص 
گوارش  
 بالغین 

آقاي دکتر رضا شاهسونی  
هماتولوژي فوق تخصص 

 انکولوژي 

14:10 -
14:30 

 جایگاه جراحی در بیماران مسن مبتال به سرطان رکتوم 

آقاي دکتر آرمان آقایی 
 متخصص جراحی عمومی 

عضو هیئت علمی دانشگاه 
 علوم پزشکی شاهد 

10:30 -
11:45 

طبقه  وبینار آمادگی مادران باردار براي زایمان فیزیولوژیک  
 همکف 

 ماماهاي اتاق زایمان  مادران باردار  

 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

 سه شنبه  
1401/5/4 

نیروهاي جدید  اصول گزارش نویسی 8-9
+نیروهاي ورودي 

 4/25مورخ  

 خانم حبیبی 

 خانم حقی مقدم   کنترل عفونت   9-11:30

 خانم حقی مقدم   کلیه پرسنل   آشنایی با بیماري سرخک  11:30-12

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

 خانم هاشمی نژاد منشی ها  اصول بیمه گري و ترخیص  15-16:30
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13

 )4Aزبان انگلیسی(ترم  15:30-14:15 جناب اقاي عینی 
 ) 3Bانگلیسی(ترم زبان  15:30-17



 )4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 چهارشنبه 
1401/5/5 

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

نیروهاي جدید و  کارگاه آموزشی گاواژ و مراقبت از لوله معده   12-13
 خانم ولی نژاد سایر کادر پرستاري  

 خانم اعظم محمدي  پرستاران و ماماها   (همکف)  ECGتفسیر  10-11:30
 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  
1401/5/6 

 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش هاي بالینی  7:30-13
 خانم علی اکبري  پرستاران و ماماها    انواع پانسمان و نحوه تعویض آنها  9-10:30

 خانم هاشمی نژاد منشی ها  اصول بیمه گري و ترخیص  10:30-12
 ) 5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

 شنبه 
1401/5/8 

 شرکت تریتا  پرستاران و ماماها  معرفی پانسمان زخم   8:30-9:30
 توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  10-11

 نیروهاي جدید  
 خانم منجمد  

 خانم منجمد   آزمونهاي بدو ورود  11-12

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

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

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17
 خانم حبیبی  کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9



یکشنبه 
1401/5/9 

 اصول صحیح ساکشن بیمار  9-9:30

نیروهاي جدید و 
سایر پرستاران و 

 ماماها   

 خانم حبیبی 

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

 تخت 
 خانم منجمد  

 خانم ولی نژاد  آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  10:15-10:45

10:45-11:30 
کارگاه آموزشی دارودرمانی غیر تزریقی(داروهاي خوراکی، موضعی و اصول  

 دارودهی) 
 خانم ولی نژاد

 ) 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
1401/5/10 

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

سایر پرستاران و 
 ماماها   

 خانم منجمد  

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

نیروهاي جدید و   کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    12:30-13
 خانم حبیبی  سایر کادر پرستاري  

 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  

نیروهاي جدید و  اصول گزارش نویسی 8-9 1401/5/11
 خانم حبیبی  سایر کادر پرستاري  



 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید کنترل عفونت   9-11:30
 خانم حقی مقدم   کلیه پرسنل   آشنایی با بیماري تب کنگو 11:30-12

نیروهاي جدید و  کارگاه آموزشی مراقبت دفع و سوند فولی   12-13
 خانم منجمد   سایر 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 
1401/5/12 

 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9
 خانم رحمانی   نیروهاي جدید توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-12
 خانم ولی نژاد کلیه پرسنل   احیا قلبی 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  
1401/5/13 

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

پرستاران و ماماها    MRIایمنی بیمار در  9-10
 خانم قربانعلی زاده  پرستاران و کمک 

 خانم هاشمی نژاد منشی ها  اصول بیمه گري و ترخیص  10-11:30
 آقاي قلی زاده  پرسنل آزمایشگاه  ایمنی بیمار در آزمایشگاه 11:30-12:30
 ) 5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

 جناب اقاي عینی 
 )3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17
 خانم کیاروستا  پرستاران و ماماها    پایش همودینامیک 9-10



شنبه  
1401/5/15 

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

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

 یکشنبه 
1401/5/16 

 تعطیل رسمی 

 دوشنبه
 1401/5/17   

 تعطیل رسمی 

 سه شنبه  
1401/5/18 

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

 ماماها   
 خانم منجمد  

 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید کنترل عفونت   9-11:30

 خانم حقی مقدم   کلیه پرسنل   آشنایی با آبله میمونی و تفاوت آن با آبله  11:30-12

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

 چهار شنبه 
1401/5/19 

 خانم رحمانی  کلیه پرسنل   مدیریت بحران و خطر 8-9

 خانم رحمانی   نیروهاي جدید  توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود   9-12



 احیا قلبی ریوي پایه 12-13
نیروهاي جدید+ 

 کلیه پرسنل
 خانم ولی نژاد 

 چهار شنبه 
1401/5/19 

 امتیاز بازآموزي 3آشنایی با آنتی بیوتیک ها و عوارض آن (ویژه پرستاران) داراي سمینار دو روزه 

 تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها 8-9

  

جناب آقاي دکتر هومن 
 یوسفی

9-10 
آمینوگلی کوزیدها، فلوروکینولون ها: (نوع دارو، نام ژنریک و 

شایع تجاري آن، موارد استفاده، نحوه مصرف، عوارض جانبی  
 ) و احتیاطات الزم

سرکار خانم دکتر آذر  
 حدادي

10 -11 
سفالوسپورین ها، کارباپنم ها: (نوع دارو، نام ژنریک و تجاري 

آن، موارد استفاده، نحوه مصرف، عوارض جانبی شایع و  
 ) احتیاطات الزم

جناب اقاي دکتر کوروس  
 آقازاده سرهنگی پور

 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

 پنج شنیه  
1401/5/20 

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

 امتیاز بازآموزي 3بیوتیک ها و عوارض آن (ویژه پرستاران) داراي سمینار دو روزه آشنایی با آنتی 

8-9:30 
وانکومایسین،کلیندامایسین،مترونیدازول، تیکوپالتین،  

لینزولید، کولیستین: (نوع دارو، نام ژنریک و تجاري آن، موارد 
 )استفاده، نحوه مصرف، عوارض جانبی شایع و احتیاطات الزم

  
جناب اقاي دکتر داود  

 یادگاري نیا



10 -9:30 
 تداخالت آنتی بیوتیک ها با داروهاي رایج بخش

(آمینوگلی کوزیدها، فلوروکینولون ها، سفالوسپورین ها،  
 کارباپنم ها)

جناب آقاي دکتر حسن  
 پیرحیاتی 

10:30 -10 
 تداخالت آنتی بیوتیک ها با داروهاي رایج بخش

وانکومایسین،کلیندامایسین،مترونیدازول، تیکوپالتین،  ( 
 لینزولید، کولیستین) 

سرکار خانم دکتر  
 کیاندوخت شیخ نوري  

 جناب آقاي مهدي کریمی    تداخل آنتی بیوتیک ها با غذا  10:30- 11
 ) 5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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

 شنبه  
1401/5/22 

 جانشین پروري  8-9:30
سرپرستاران و  
مسئولین شیفت  

 ها
 خانم منجمد 

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

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

 یکشنبه
1401/5/23 

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

 ماماها   

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

 خانم منجمد   کارگاه آموزشی گرما و سرما درمانی  9:30-10:15

نیروهاي جدید و  آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ...  10:15-10:45
 خانم حبیبی  سایر کادر پرستاري   



10:45-11:30 
کارگاه آموزشی دارودرمانی غیر تزریقی(داروهاي خوراکی، موضعی و اصول  

 دارودهی) 

نیروهاي جدید و 
سایر پرستاران و  

 ماماها   
 خانم منجمد  

 ) 2Bانگلیسی(ترم زبان  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
1401/5/24 

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

سایر پرستاران و 
 ماماها   

 خانم منجمد  

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

نیروهاي جدید و   کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    12:30-13
 خانم حبیبی  سایر کادر پرستاري  

 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  
1401/5/25 

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

 ماماها   
 خانم منجمد  

 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید کنترل عفونت   9-12

نیروهاي جدید و  کارگاه آموزشی مراقبت دفع سوند فولی   12-13
 خانم منجمد   سایر 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 
1401/5/26 

پرستاران و کمک   اصول گچ گیري و تراکشن 8-9
 آقاي دکتر غفاري  پرستاران 

 خانم رحمانی   نیروهاي جدید توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-12
 آقاي کوچه مشکی پرستاران و ماماها    محاسبات دارویی  9-11
 آقاي کوچه مشکی کلیه پرسنل  احیا قلبی ریوي پایه 11-12:30

 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  
1401/5/27 

 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش هاي بالینی  7:30-13
 ایمنی و سالمت شغلی(عوامل زیان آور محیط کار)  8-9

اعتبار بخشی  
الزامی کلیه  

 پرسنل  

 آقاي حاجیلو
 آقاي شمسایی بهداشت محیط   9-10

 آقاي آگاهی  آتش نشانی   11- 10
 خانم بهرادمهر  سالمت کارکنان: تغذیه  12- 11
 مومنآقاي  احیا قلبی ریوي پایه  13- 12
 ) 5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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



 شنبه  
1401/5/29 

رستاران و ماماها  و  MRIایمنی بیمار در  9-10
 خانم قربانعلی زاده  کمک پرستاران

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

 خانم منجمد 
 خانم منجمد  آزمونهاي بدو ورود  11-12

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

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

 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

 یکشنبه
1401/5/30 

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

 ماماها   

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

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

12-13 
اصول  کارگاه آموزشی دارودرمانی غیر تزریقی(داروهاي خوراکی، موضعی و 

 دارودهی) 

نیروهاي جدید و 
سایر پرستاران و  

 ماماها   
 خانم منجمد  

 ) 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  
1401/5/31 

، عضالنی، زیرجلدي، داخل جلدي و سرم   IVآموزشی دارودرمانی تزریقی(کارگاه  8-9:30
نیروهاي جدید و  درمانی )

سایر پرستاران و 
 ماماها   

 خانم ولی نژاد 

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



نیروهاي جدید و   کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    12:30-13
 خانم حبیبی  سایر کادر پرستاري  

 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  
1401/6/1 

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

 ماماها   
 خانم منجمد  

 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید کنترل عفونت   9-12

نیروهاي جدید و  کارگاه آموزشی مراقبت دفع سوند فولی   12-13
 خانم منجمد   سایر 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 
1401/6/2 

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

نیروهاي جدید و  احیا قلبی ریوي پایه 12-13
 خانم ولی نژاد کلیه پرسنل 

 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

 


