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

      1401تقویم آموزشی اردیبهشت  
 مدرس  گروه هدف   عنوان ساعت  تاریخ 
 شنبه  

     تعطیل رسمی    3/2/1401

 4/2/1401یکشنبه  

نیروهاي جدید و سایر   اصول ثبت و گزارش نویسی  8-10
 خانم منجمد  پرستاران و ماماها  

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

 خانم عباسی مجد  

 خانم عباسی مجد   برگزاري آزمونهاي بدو ورود   11-12

نیروهاي جدید و سایر کادر   بیمار در تخت ،  خروج بیمار از تختتمرین کارگاهی وضعیت دهی ، حرکت  12-13
 خانم منجمد  پرستاري  

 )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 
5/2/1401 

 کارگاه آموزشی دارودرمانی(داروهاي تزریقی و سرم درمانی )  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   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  
6/2/1401 

نیروهاي جدید و سایر   کارگاه آموزشی اکسیژن تراپی و ساکشن  8-9
 خانم ولی نژاد    پرستاران و ماماها  

 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 

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

 )2Bزبان انگلیسی(ترم  11:30-13

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

 )3Bزبان انگلیسی(ترم  15:30-17

 )4Aانگلیسی(ترم زبان  17-18:30

 چهارشنبه  
7/2/1401 

 خانم رحمانی  کلیه پرسنل  مدیریت خطر و بحران   8-9

 آقاي آگاهی   کلیه پرسنل  آتش نشانی   9-10

 آقاي حاجیلو  کلیه پرسنل  ایمنی و سالمت شغلی (ارگونومی و فعالیت بدنی) 10-11

 آقاي شمسایی  کلیه پرسنل  بهداشت محیط    11-12

 خانم هاشمی نژاد   منشی ها   اصول مستندسازي ، بیمه گري و ترخیص   11-12

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

نیروهاي جدید و سایر   کارگاه آموزشی گرما و سرما درمانی ، آموزش کارگاهی انما، رکتال تیوب و ... 12-13:30
 خانم حبیبی کادر پرستاري 

   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 شنیه  
8/2/1401 

 کارگاه آموزشی دارودرمانی(داروهاي عضالنی،  زیرجلدي، داخل جلدي، خوراکی و ...)   7:30-8:30
 نیروهاي جدید

 خانم منجمد  

 منتورشیپ ها  آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش ها  8:30-13

 خانم حبیبی  پرستارو ماما  مراقبتهاي پرستاري در بیمار داراي چست تیوب   8:30-10

 خانم منجمد  پرستار و ماما  آموزش به بیمار  10-12

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

   )3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه  
10/2/1401 

 خانم ولی نژاد   پرستاران   ارزیابی سطح هوشیاري 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 ، حرکت بیمار در تخت ،  خروج بیمار از تخت 12-13
 خانم منجمد  کادر پرستاري 

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

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

 یکشنبه 
11/2/1401 

 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   کارگاه آموزشی دارودرمانی(داروهاي عضالنی زیرجلدي، داخل جلدي ، خوراکی و ...)   12-13
 خانم منجمد  پرستاران و ماماها  

 )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 

     تعطیل رسمی (جایگیزینی دوشنبه هفته آینده با هماهنگی سرپرستاران محترم)    12/2/1401

 سه شنبه  
     تعطیل رسمی     13/2/1401

 چهارشنبه  
14/2/1401 

 خانم رحمانی  کلیه پرسنل  مدیریت خطر و بحران   8-9

 خام حقی مقدم  کلیه پرسنل  کنترل عفونت   9-10:30

 خانم منجمد  پرستاران و ماماها  ایمنی بیمار  10:30-12

   طبقه همکفتوجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-11

 نیروهاي جدید 

 خانم رحمانی 

 خانم حقی مقدم   طبقه همکف  کنترل عفونت   11-13

 - آزمون مجدد جهت پرسنل با عدم کسب نمره قبولی   13-13:30

   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

 پنجشنبه  
15/2/1401 

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

 خانم حبیبی پرستاران و ماماها  کارگاه آموزشی عالئم حیاتی و جذب و دفع  8-9:30

 خانم کشت دار  کمک پرستاران   کارگاه آموزشی بهداشت فردي  9:30-10:30

 خانم منجمد  کلیه پرسنل  مهارتهاي ارتباطی و رفتاري 10:30-12

   )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

 شنبه
17/2/1401 

 خانم ولی نژاد   پرستاران   ABGتفسیر گازهاي خونی  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 ، حرکت بیمار در تخت ،  خروج بیمار از تخت 12-13
 خانم منجمد  پرستاري   

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

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

 یکشنبه
18/2/1401 

 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   کارگاه آموزشی دارودرمانی(داروهاي عضالنی، زیرجلدي، داخل جلدي ، خوراکی و ...)   12-13
 خانم منجمد  پرستاران و ماماها  

 )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 
19/2/1401 

 کارگاه آموزشی دارودرمانی(داروهاي تزریقی و سرم درمانی )  8-9:30
نیروهاي جدید و سایر  
 پرستاران و ماماها  

 خانم ولی نژاد  

 خانم حبیبی فرآورده هاي خونی(هموویژالنس)مراقبت از خون و  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   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

 شنبه سه 
20/2/1401 

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

 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  
21/2/1401 

 خانم رحمانی  کلیه پرسنل  مدیریت خطر و بحران   8-9

 نفر   24ظرفیت  کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوي پیشرفته نوزادان داراي امتیاز بازاموزي طبقه همکف  9-12

 مراقبت هاي اولیه پس از تولد نوزاد، تشخیص نوزاد نیازمند به احیاء قلبی ریوي 9-9:30

 پرستار و ماما 

 خانم کشت دار 

 خانم کشت دار  اجراي صحیح و گام به گام اقدامات احیاء  9:30-10

10-11 
 استفاده از وسایل تهویه با فشار مثبت و مدیریت راه هوائی 

 (کارعملی با آمبوبگ، نحوه فیکس کردن ماسک روي صورت نوزاد (ماکت) ، اکسیژن رسانی و ...) 
خانم دکتر عبداله زاده/ 

 خانم کشت دار 



11-12 
کار عملی (به کارگیري صحیح و به موقع وسایل و آموخته ها در حین احیاء روي ماکت از زمان تولد شامل گرم  

 کردن و خشک کردن، پوزیشن دهی و اجراي عملیات احیاء تا مرحله برگشت نوزاد و پایان احیاء)
خانم دکتر عبداله زاده/ 

 خانم کشت دار 

سرپرستاران/پرستاران،   اشتراك گذاري خطا   12-12:30
 خانم منجمد  ماماها 

 طبقه اول   توجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-12
 نیروهاي جدید 

 خانم رحمانی 

   آزمون مجدد جهت پرسنل با عدم کسب نمره قبولی   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  
22/2/1401 

 منتورشیپ ها  نیروهاي جدید آموزش بالینی نیروهاي جدید در بخش ها  7:30-13
 خانم حبیبی پرستاران و ماماها  مراقبت هاي قبل و بعد از عمل  8-9:30
 خانم حقی مقدم   کلیه پرسنل  کنترل عفونت   9:30-11
 خانم علی اکبري پرستاران و ماماها  پیشگیري و درمان زخم بستر و تعویض پانسمان  11-12:30

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

   )3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه  
24/2/1401 

 خانم منجمد  پرستاران و ماماها  مراقبتهاي پرستاري در شوك 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
25/2/1401 

 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   کارگاه آموزشی دارودرمانی(داروهاي خوراکی و زیرجلدي، داخل جلدي و ...)  12-13
 خانم منجمد  پرستاران و ماماها  

 )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 
26/2/1401 

 کارگاه آموزشی دارودرمانی(داروهاي تزریقی و سرم درمانی )  8-9:30
نیروهاي جدید و سایر  
 پرستاران و ماماها  

 خانم ولی نژاد  

 خانم حبیبی فرآورده هاي خونی(هموویژالنس)مراقبت از خون و  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   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  
27/2/1401 

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

 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  
28/2/1401 

 خانم رحمانی  کلیه پرسنل  مدیریت خطر و بحران   8-9

 وبینار مراقبت از خون و فرآورده هاي خونی(هموویژالنس ) داراي امتیاز بازآموزي  8-11:30
جناب آقاي دکتر رضا  

 شاهسون  
 تعریف هموویژالنس و آشنایی با سیستم هموویژالنس و مدیریت خون بیمار 8:30-8:50

 پرستار، ماما  
 علوم آزمایشگاهی  

 آشنایی با انواع فراورده هاي سلولی و خون کامل واندیکاسیون هاي تزریق آنها  8:50-9:10

 آشنایی با انواع فراورده هاي پالسمایی و نحوه نگهداري اندیکاسیون ها و عالئم اختصاري    9:10-9:30

9:30-10 
 آشنایی با تست هاي سازگاري قبل از تزریق خون و تهیه خون سازگار 

 و     Alloimmunizationخون     
    Massive Transfusionاهمیت آن در ایجاد عوارض  

جناب آقاي دکتر سعید آزاد 
 ارمکی  

10-10:30 
 شناسایی، پیشگیري و مدیریت درمان در عارضه مقاومت پالکتی 

 تزریق خون در بیماران خاص (هموگلوبینوپاتی ها )
سرکار خانم دکتر زهرا 

 آبادپور 

 عوارض حاد و تاخیري ناشی از تزریق خون و  عوارض عفونی تزریق خون  10:30-11
سرکار خانم دکتر مرضیه 

 کریمیان پور 
 سرکار خانم حبیبی آشنایی با نحوه آماده سازي خون بیمار و تزریق خون/ مراحل تحویل گرفتن خون و فراورده ها و تزریق خون  11-11:30

   طبقه همکفتوجیه استانداردهاي اعتباربخشی ویژه پرسنل جدیدالورود  9-12
 نیروهاي جدید

 خانم رحمانی 

   آزمون مجدد جهت پرسنل با عدم کسب نمره قبولی   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  
29/2/1401 

 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  

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

   )3Aزبان انگلیسی(ترم  14-17

 شنبه  
31/2/1401 

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

   وبینارکنفرانس علمی هموویژالنس نوزادان  داراي امتیاز بازآموزي طبقه همکف  9-11
 اصول صحیح تزریق فراورده هاي خونی در نوزادان   9-10

 پرستاران  و ماماها 
 خانم دکتر عبداله زاده 

 خانم کشت دار  مراقبتهاي پرستاري در تزریق فراورده هاي خونی   10-11

 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
 


