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

     1401تقویم آموزشی تیر  
 مدرس  گروه هدف   عنوان ساعت  تاریخ

 چهارشنبه 
1401/4/1 

 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9
 واحد آتش نشانی  کلیه پرسنل   مانور عملی آتش نشانی 8-11
   توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-12

 نیروهاي جدید 
 خانم رحمانی  

 خانم منجمد   کارگاه آموزشی دارودرمانی تزریقی(داروهاي عضالنی زیرجلدي، داخل جلدي، وریدي و سرم درمانی)  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  
1401/4/2 

 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

 1401/4/4شنبه 

 خانم منجمد   کادر پرستاري  مالحظات قانونی   8-9
 خانم منجمد  کمک پرستاران ایمنی بیمار ویژه کمک پرستاران  9-10
 خانم عباسی مجد  نیروهاي جدید   توجیهی بدو ورود (آشنایی با بیمارستان،مسئولین، قوانین و مقررات و....)  10-11

 نیروهاي جدید   ADRنحوه تکمیل فرم  11-12
 آقاي دکتر پیرحیاتی  پرستاران وماماها 

 خانم عباسی مجد  نیروهاي جدید   آزمونهاي بدو ورود  12-13
 جناب اقاي عینی    )  5Bانگلیسی(ترم زبان  10-13
 جناب اقاي عینی    ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

 1401/4/5یکشنبه 
نیروهاي جدید و سایر  کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی  8-9

 پرستاران و ماماها   
 خانم حبیبی  

 خانم ولی نژاد  اصول صحیح ساکشن بیمار  9-9:30



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

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

 کادر پرستاري   
 خانم ولی نژاد 

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

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

 خانم هاشمی نژاد منشی ها  اصول بیمه گري و ترخیص  14:30-16

 ) 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  
1401/4/6 

 ، 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 کادر  کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    12-13
 خانم حبیبی  پرستاري  

 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
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

 ) 2Bانگلیسی(ترم زبان  15:30-17

 سه شنبه  
1401/4/7 

 خانم منجمد   نیروهاي جدید اصول گزارش نویسی 8-9
 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید کنترل عفونت   9-11:30

 آقاي کوچه مشکی پرستاران و ماماها   (همکف)  محاسبات دارویی 8-10
 آقاي کوچه مشکی کلیه پرسنل   (همکف) احیا قلبی و ریوي پایه  10-11:30
 خانم حقی مقدم   کلیه پرسنل   (طبقه اول)آشنایی با بیماري تب کنگو  11:30-12

نیروهاي جدید و سایر کادر   کارگاه آموزشی مراقبت دفع و سوند فولی   12-11
 خانم منجمد   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 
1401/4/8 

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

 خانم هاشمی نژاد منشی ها  (همکف) اصول بیمه گري و ترخیص 9-10:30
 آقاي دکتر پیرحیاتی  پرستاران و ماماها   (همکف)  ECGتفسیر  10:30-11:45
 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

 پنجشنبه 
1401/4/9 

 امتیاز بازآموزي)طبقه اول    3کنفرانس علمی انواع شوك (داراي  8-11

 شوك هیپوولمیک  8-8:30

 پرستاران و ماماها  

 آقاي دکتر امیر منشی زاده 

 آقاي دکتر سیروس اللی   شوك کاردیوژنیک   8:30-9

 آقاي دکتر هومن یوسفی   شوك سپتیک  9-9:30

 آقاي دکتر بهادر اسدي   شوك نوروژنیک  9:30-9:50

 شوك آنافیالکتیک  9:50-10:10
جناب آقاي دکتر رضا  

 علیزاده  

 شوك  وازوواگال  10:10-10:30
جناب آقاي دکتر رضا  

 علیزاده  

 آقاي رضا مومن   بررسی هاي تشخیصی تهاجمی و غیر تهاجمی و مراقبت هاي پرستاري مربوطه   10:30-11

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



 ) 3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه 
1401/4/11 

 خانم منجمد  کلیه پرسنل   جانشین پروري  8-9:30

پرستاران و  ماماها و کمک   MRIایمنی بیمار در  9:30-10
 خانم قربانعلی زاده  بهیاران

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

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

 1401/4/12یکشنبه 

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

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

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

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

 کادر پرستاري   
 خانم ولی نژاد 

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

 خانم منجمد   پرستاران و ماماها   آموزش به بیمار 12-13
 خانم هاشمی نژاد منشی ها  (همکف) اصول بیمه گري و ترخیص 15-16:30
 ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13

 جناب آقاي عینی  
 ) 4Aانگلیسی(ترم زبان  14:15-15:30

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

 دوشنبه
1401/4/13 

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

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

نیروهاي جدید و سایر کادر  کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    12-13
 خانم حبیبی  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 
   ) 1Aانگلیسی(ترم زبان  12:15-13:45

   ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30

   ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

 سه شنبه  
1401/4/14 

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

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

نیروهاي جدید و سایر کادر   کارگاه آموزشی مراقبت دفع و سوند فولی   12-13
 خانم منجمد   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 
1401/4/15 

 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 کلیه   احیاي قلبی و ریوي پایه 12-13
 خانم ولی نژاد  پرسنل 

 آقاي آگاهی  کلیه پرسنل   (همکف) آتش نشانی  9-10
 خانم هاشمی نژاد منشی ها  (همکف) اصول بیمه گري و ترخیص 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  
1401/4/16 

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

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



 1401/4/18شنبه 

 خانم منجمد   پرستاران و ماماها   تشخیص هاي پرستار ي  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
 خانم منجمد   نیروهاي جدید  تخت تمرین کارگاهی وضعیت دهی ، حرکت بیمار در تخت ،  خروج بیمار از  12-13
 جناب اقاي عینی  )  5Bزبان انگلیسی(ترم  10-13
 جناب اقاي عینی  ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  14-17

 یکشنبه
 تعطیل رسمی  1401/4/19

 دوشنبه  
1401/4/20 

 ، 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 کادر  کارگاه آموزشی نحوه صحیح نمونه گیري    12-13
 خانم حبیبی  پرستاري  

 خانم کشت دار  (همکف)  NICUبرنامه اختصاصی  9-12
 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  
1401/4/21 

 سرکار خانم دکتر خداشناس پرستاران و ماماها   تدابیر مراقبی در بیماران با درد 8-9

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

نیروهاي جدید و سایر کادر   کارگاه آموزشی مراقبت دفع سوند فولی   12-13
 خانم منجمد   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 
1401/4/22 

 خانم رحمانی   کلیه پرسنل   مدیریت خطر و بحران   8-9
 خانم رحمانی   نیروهاي جدید  توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود   9-12
 آقاي حاجیلو  کلیه پرسنل   (همکف) ایمنی و سالمت شغلی(عوامل زیان آور محیط کار)  9-10
 آقاي شمسایی  کلیه پرسنل   (همکف)  بهداشت محیط 10-11

 آقاي آگاهی  کلیه پرسنل   (همکف) آتش نشانی  11-11:45
 خانم حقی مقدم   کلیه پرسنل   (طبقه اول) آشنایی با آبله میمونی و تفاوت آن با آبله  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

 پنج شنیه  
1401/4/23 

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

 جناب اقاي عینی 
   ) 3Aانگلیسی(ترم زبان  14-17

 شنبه  
1401/4/25 

 خانم بهرادمهر   کلیه پرسنل   تغذیه  سالمت کارکنان: 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 کادر   تمرین کارگاهی وضعیت دهی یا پوزیشن دهی به بیمار   12-13
 خانم منجمد   پرستاري   

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

 یکشنبه
1401/4/26 

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

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

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

نیروهاي جدید و سایر   کارگاه آموزشی دارودرمانی غیر تزریقی(داروهاي خوراکی، موضعی و اصول دارودهی)  12-13
 خانم منجمد   پرستاران و ماماها  

 جناب آقاي عینی   ) 2Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13



 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  14:15-15:30
 ) 3Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17
 ) 4Aزبان انگلیسی(ترم  17-18:30

 دوشنبه
 تعطیل رسمی  1401/4/27

 سه شنبه  
1401/4/28 

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

 خانم حقی مقدم   نیروهاي جدید کنترل عفونت   9-11:30
 خانم حقی مقدم   کلیه پرسنل   معرفی لیست بیماري هاي سندروم هاي واگیر 11:30-12

نیروهاي جدید و سایر کادر   کارگاه آموزشی مراقبت دفع سوند فولی   12-13
 خانم منجمد   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 
1401/4/29 

 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 سایر کادر  مراقبت از خون و فرآورده هاي خونی(هموویژالنس)  12-13
 خانم حبیبی  پرستاري  

   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  
1401/4/30 

 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید نیروهاي جدید در بخش هاي بالینی آموزش بالینی  7:30-13
 خانم کشت دار  (طبقه اول) NICUبرنامه اختصاصی  14-17
   )  5Aزبان انگلیسی(ترم  10-13

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



 جمعه 
1401/4/31 

 تعطیل رسمی 

 


