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

        1400تقویم آموزشی شهریور  

 مدرس  گروه هدف   عنوان  ساعت  تاریخ 

 دوشنبه 
1400/6/1 

 مراقبتهاي پرستاري در شوك  8-10
سوپروایزر،سرپرستار،  

پرستار، ماما، 
 هوشبري و اتاق عمل

 سرکار خانم منجمد  

 سرکار خانم کشت دار   ماما   -پرستار  احیاء قلبی ریوي نوزاد  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 
1400/6/2 

 مراقبتهاي پرستاري در تزریق خون و فرآورده ها و نحوه تکمیل فرم عوارض خون    ۸-۱۰
سوپروایزر،سرپرستار،  

پرستار، ماما، 
 هوشبري و اتاق عمل

 سرکار خانم حبیبی

 )2Bزبان انگلیسی(ترم  11-12:30

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

 )4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 چهارشنبه 
1400/6/3 

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

 عالقمند  
 سرکار خانم منجمد  

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



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

 پنج شنبه 
1400/6/4 

 داراي امتیاز بازآموزي   -وبینار رهبري و مدیریت اثربخش ( روز اول)

8-9 
 اصول مدیریت (تعاریف و تاریخچه مختصرتئوري هاي مدیریت،  فرایند مدیریت و وظایف مدیر) 

سرپرستاران و  اصول و مبانی برنامه ریزي( انواع برنامه (استراتژیک ، عملیاتی )  •
سوپروایزران و 

مسئولین  
 شیفت ها

 جناب آقاي مهندس حسن پور    

9-11 

 واحد منابع انسانی: روشهاي تامین نیروي انسانی در خدمات پرستاري و مامائی   
(فرایند تامین نیرو، جلب نیرو و گزینش، مصاحبه و مشاوره،  روشهاي محاسبه و برنامه ریزي نیروهاي 

 تمام وقت)  
 روش هاي تقسیم کاردر خدمات پرستاري و مامائی   •

 سرکار خانم دکتر تهمینه صالحی 

 پنج شنیه 
1400/6/4 

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

 )3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه 
1400/6/6 

پرستار و ماما، اتاق   ISBARتحویل و تحول بالینی به روش  8-9
 هوشبري عمل و 

 سرکار خانم منجمد/حبیبی

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

 سرکار خانم  عباسی مجد  

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

یکشنبه 
1400/6/7 

 کارگاه آموزشی اکسیژن و ساکشن درمانی   8-10
پرستار و ماما، اتاق  

 عمل و هوشبري 

 سرکار خانم ولی نژاد  

 سرکار خانم منجمد   عضالنی ، زیرجلدي و داخل جلدي  تمرین عملی نحوه صحیح تزریقات : 10:30-12



 )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

 دوشنبه 
1400/6/8 

 مراقبتھاي پرستاري در بیمار داراي چست تیوب   8-10
پرستار و ماما، اتاق  

 عمل و هوشبري 
 سرکار خانم حبیبی

 )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 
1400/6/9 

پرستار و ماما، اتاق   فرایند پرستاري با تاکید بر تشخیص هاي پرستاري 8-10
 سرکار خانم منجمد   عمل و هوشبري

 )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

 جهارشنبه 
1400/6/10 

 آتش نشاني   ۸-۹:۱۵

کلیه پرسنل بویژه  
 نیروهاي جدیدالورود 

 جناب آقاي آگاھي  

 سركار خانم حقي مقدم  كنترل عفونت   ۹-۱۰
۱۰:۳۰-
 سركار خانم رحماني مدیریت خطر و بحران  ۱۱:۳۰

۱۱:۳۰-
۱۲:۳۰ 

 سرکار خانم منجمد   مهارتهاي ارتباطی و رفتاري + رعایت حقوق ، ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت  

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

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-18:45



 پنج شنبه 
1400/6/11 

 داراي امتیاز بازآموزي  -وبینار رهبري و مدیریت اثربخش (روز دوم ) 

 سرکار خانم دکتر ناهید دهقان نیري  روش ها و منابع تدوین استانداردهاي پرستاري و مامائی   –استانداردها براي عملکرد و مراقبت پرستاري   8-9

9-10 
 اصول ومبانی سازماندهی  •

 (تمرکز ، عدم تمرکز واصول تفویض اختیاردر خدمات پرستاري و مامائی ،  مزایا وموانع اصول تفویض اختیار) 
 سرکار خانم علی اکبري  

10-11 
 انگیزش، اهمیت آن در هدایت کارکنان •

 (انواع انگیزه (درونی و بیرونی)، رضایت شغلی و تعهد سازمانی، نیازهاي مازلو و انگیزش) 
 عوامل موثر در ایجاد انگیزه در کارکنان پرستاري و مامائی   •

 سرکار خانم مریم سجادیانی 

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

   )3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه 
1400/6/13 

 بهداشت فردي (دهان شویه ، شستشوي پرینه و ....)  8:30-9:30
کمک پرستار،  

 پرستار 
 سرکار خانم کشت دار  

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

 سرکار خانم عباسی مجد 

 جناب اقاي عینی زبان انگلیسی   14-17

 یک شنبه
1400/6/14 

 آشنایی کادر پرستاري با ملزومات متوفی نیازمند ارجاع به پزشکی قانونی   9-10
پرستار، کمک  

 پرستار 
 سرکار خانم عباسی مجد 

 )2Bزبان انگلیسی(ترم  11-12:30
 )4Aزبان انگلیسی(ترم  15:15-13:45 جناب اقاي عینی

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  15:15-16:45



 )4Aانگلیسی(ترم زبان  17-18:30

 دوشنبه 
1400/6/15 

8-10 
 با حفظ نکات خود ایمنی   19احیاء قلبی ریوي پایه بیماران بدحال بویژه بیماران کووید 

کلیه پرسنل بویژه  
نیروهاي  
 جناب آقاي کوچه مشکی   جدیدالورود 

10:30-12 
پرستار و ماما، اتاق   محاسبات داروئی  

 عمل و هوشبري 

 )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
1400/6/16 

 سرکار خانم هاشمی نژاد   منشی اصول مستندسازي، بیمه گري و ترخیص   10-11:30

 )2Bزبان انگلیسی(ترم  11-12:30

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

 )4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 چهارشنبه 
1400/6/17 

 ) 1400/6/3اشتراك گذاري خطا (تکرار تاریخ  12-12:30
سرپرستاران و 
سایر پرستاران 

 عالقمند  
 سرکار خانم منجمد  

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

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

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-18:45

 وبینار رهبري و مدیریت اثربخش (روز سوم ) داراي امتیاز بازآموزي 



 پنج شنبه 
1400/6/18 

 مدیریت زمان  8-8:45

سرپرستاران و  
 سوپروایزرها  

 سرکار خانم حقی مقدم  

8:45-9:30 
 مهارتهاي تفکر انتقادي و اهمیت آن در پرستاري   

 مفهوم تغییر و مدل هاي تغییر 
 سرکار خانم منجمد  

9:30-11 
، اصول و روشهاي کنترل و نظارت در پرستاري،  فرایند کنترل و نظارت، عناصر اصلی سیستم  کنترل    

 حسابرسی مدیریت پرستاري  -بهبود کیفیت 
 شاخص هاي کیفی و اهمیت آن در اعتباربخشی خدمات  

 سرکار خانم دکتر صالحی  

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

 )3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه 
1400/6/20 

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

 سرکار خانم  عباسی مجد  

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

 یکشنبه 
1400/6/21 

 GCSارزیابی سطح هوشیاري  8-10
کمک پرستار ،  

پرستار و ماما، اتاق  
 عمل و هوشبري 

 سرکار خانم ولی نژاد 

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

 )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

 دوشنبه 
1400/6/22 

 MRIایمنی در  8-9
کمک بهیاران و 
 سایر عالقمندان 

 سرکار خانم قربانعلی زاده  



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

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

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-18:45

 داراي امتیاز بازآموزي  -از پیشگیري تا بازتوانی( روز اول )   19وبینار مراقبتهاي پرستاري در کووید 

 سه شنبه
1400/6/23 

 ، سیر بیماري با تاکید بر سیر درمان دارویی  19مروري بر ماهیت بیماري کووید  8-8:30

 ماما  -پرستار

 جناب آقاي دکتر یادگاري 

 سرکار خانم محبوبه علی اکبري 19مراقبتهاي پرستاري در بیماران مبتال به کووید  8:30-9

 سرکار خانم دکتر عدیمی   تفسیر سی تی ریه و اکسیژن تراپی   9-9:30

 سرکار خانم حقی مقدم   ، ایزوالسیون، حفاظت فردي ، ضد عفونی ، تهویه محیطی 19کنترل عفونت در کووید  9:30-10

   19- نقش تغذیه در روند پیشگیري و بهبود بیماران مبتال به کووید  10-10:30
جناب آقاي دکتر مهدي  

 صادقیان

 19تاثیر استفاده از کورتیکو استروئیدها و پیدایش دیابت در بیماران کووید  10:30-11
سرکار خانم دکتر آرزو سعیدي  

 نیا 
 )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

 از پیشگیري تا بازتوانی( روز دوم) داراي امتیاز بازآموزي    19وبینار مراقبتهاي پرستاري در کووید 



 چهارشنبه 
1400/6/24 

 بر سالمت مادر و جنین، مدیریت دردمان مادران مبتال به کووید   19تاثیر کووید   8-8:30

 ماما   -پرستا 

سرکار خانم دکتر سکینه موید  
 محسنی

 سرکار خانم مینورام احمدي   19مادران و نوزاد  در کووید  مراقبتهاي مامائی در  8:30-9

 جناب اقاي دکتر حسن حیدرنژاد 19توانبخشی تنفسی بعد از ابتال به بیماري کووید  9-9:45

 جناب آقاي دکتر هومن یوسفی 19واکسیناسیون کووید  9:45-10:30

 سرکار خانم دکتر وکیلی  اجتماعی با تاکید بر کادر بهداشت و درمان در گروههاي مختلف  19تاثیر روانی کووید  10:30-11

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

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-18:45

 وبینار رهبري و مدیریت اثربخش (روز چهارم ) داراي امتیاز بازآموزي 

 پنج شنبه 
1400/6/25 

مدل كیفي اعتباربخشي، معیارھا و اھداف اعتباربخشي، ایمني بیمار با تاكید بر جنبھ ھاي عملي  • 8-8:45
 و كاربردي اھداف 

سرپرستاران و  
 سوپروایزرها  

 سركار خانم دكتر وسكوئي  

8:45-9:30 

 آموزش، توسعھ و بھسازي كادر پرستاري و مامائي و اھمیت آن در توانمندسازي كاركنان  •
 ضرورت فراگیري مادام العمر ، روش آموزش بزرگساالن •

 انواع بھسازي ، آموزش ھاي مداوم و ضمن خدمت •
ا وظائف مدیران پرستاري و مامائي در توسعھ و توانمندسازي كاركنان ، نیازسنجي ، آموزش ھ •

 و .... 

 سركار خانم دكتر ورعي

9:30-10:15 
 تصمیم گیري و انواع تصمیمات  •

 سركار خانم ولي نژاد   مھارتھاي حل مشكل وتصمیم گیري در پرستاری و مامائي   •

10:15-11 
 اصول ارزشیابي كاركنان( مفھوم ارزیابي و ارزشیابي،  انواع ابزار ارزشیابي) •
 جناب آقاي صدقي   لزوم ارزشیابي عملكرد پرستاران و ماماھا  و سایر كاركنان سازمان(نظارت بالیني)  •



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

 )3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه 
1400/6/27 

     وبینار نوزاد سالم داراي امتیاز بازآموزي  8-11

 توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین ، قوانین و مقررات و....)  11-12:30
نیروهاي  
 جدیدالورود 

 سرکار خانم عباسی مجد 

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

 یکشنبه 
1400/6/28 

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

 سرکار خانم منجمد  

 خانم مینورام احمدي   19مراقبتهاي دوران بارداري در کووید   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

 دوشنبه 
1400/6/29 

پرستار و ماما، اتاق   تغذیه در بیمار بدحال به روش گاواژ  8-10
 عمل و هوشبري 

 سرکار خانم ولی نژاد  

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

 )3Bانگلیسی(ترم زبان  17:15-18:45

 سه شنبه
1400/6/30 

 کارگاه آموزشی نحوه چارت جذب و دفع و کنترل عالئم حیاتی   8-10
کمک پرستار ،  

پرستار و ماما، اتاق  
 عمل و هوشبري 

 سرکار خانم حبیبی

 )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
1400/6/31 

 سرکار خانم کشت دار    ماما   -پرستار  درمان مایع و گلوکز در نوزادان   9-10

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

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  17:15-18:45
 


