
 ۹۱ مهر
روزهاي 

 هفته
 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول

 شنبه

۱  
            سمينار زخم و محصوالت هارتمن 

 ۸-۱۴ساعت  )خانم قطبي(

۸  
اولين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و 

 ۸:۳۰ ساعت )روز اول(پيشرفته بزرگسال 

۱۵  
 دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و دومين

 ۸:۳۰ ساعت )روز اول (نوزادانرفته پيش

۲۲   
 دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و سومين

 ۸:۳۰ ساعت )روز اول(پيشرفته بزرگسال 

۲۹  
  آزمون جديدالورود

 ۸:۳۰ساعت 

 يكشنبه

۲  
  

۹  
اولين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و 

 ۸:۳۰ ساعت )روز دوم(پيشرفته بزرگسال 

۱۶  
مقدماتي و  دوره احياء قلبي ريوي دومين

 ۸:۳۰ ساعت )روز دوم( نوزادانپيشرفته 

۲۳  
 دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و سومين

  ۸:۳۰ ساعت )روز دوم(پيشرفته بزرگسال 

۳۰ 

 دوشنبه

۳ ۱۰  
 اولين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي

 ۸:۳۰ ساعت )ويژه كمك بهياران(بزرگسال 

۱۷  
 نوزادانمقدماتي   دوره احياء قلبي ريويدومين

 ۸:۳۰ ساعت )ويژه كمك بهياران(

۲۴  
مقدماتي   دوره احياء قلبي ريويسومين

 ۸:۳۰ ساعت )ويژه كمك بهياران(بزرگسال 

 

 سه شنبه

۴  
 كنگره قلب و عروق

۱۱  
  تور بيمارستان گردي پرستاران جديدالورود

  ۷:۳۰-۱۶ساعت 

۱۸  
  بهداشت دست/ كنترل عفونت هاي بيمارستاني

  ۱۰-۱۲ساعت 

۲۵  

۱۹  
 ۸-۱۴هموويژالنس ساعت  

 چهارشنبه

۵  
عوارض و خطاهاي دارويي                   

  )رابطين/ استف +ويژه سرپرستاران(
 ۸-۱۰ساعت 

۱۲  
عوارض و خطاهاي دارويي                               

  )رابطين/ استف+ويژه سرپرستاران(
 ۸-۱۰ساعت 

  )ويژه پرستاران(عوارض و خطاهاي دارويي  
  ۹:۳۰-۱۲ساعت 

۲۶   
عوارض و خطاهاي دارويي                        

  )ژه پرستارانوي(
 ۸-۱۰ساعت 

 

 پنجشنبه

۶  
 كنگره قلب و عروق

۱۳  
  ارتباط

  ۹-۱۱ساعت 

۲۰  
  جراحي/آزمون توانمندسازي داخلي

  صبح ۹ساعت 

۲۷  
  جلسه رابطين آموزش

 ۱۰-۱۱:۳۰ساعت 

 

 جمعه
۷                           

 عروقكنگره قلب و 

۱۴ ۲۱ ۲۸  

 بديهي است.  مراجعه و ثبت نام نمايندir.ac.tums.esist.wwwمعرفي شده اند، جهت ثبت نام به سايت فوق   در تاريخهايCPRاز طريق نامه كتبي رابطين آموزش جهت شركت در كارگاه مجوز دار افراديكه  -

  . بازآموزي از همين سايت قابل پيگيري است گواهي          
  .در صورت عدم ثبت نام و شركت نكردن طبق مصوبه كميته آموزش از ساعت كار موظفي كسر خواهد شد و در صورت ثبت نام و شركت فعال اضافه كار تعلق خواهد گرفت -

  »آزمونها و كالسها در سالن آمفي تاتر برگزار خواهد شد«
  
  
  
  



  

 ۹۱ آبان
 روزهاي

 هفته
 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول

 شنبه

 ۶  
 دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و چهارمين

 ۸:۳۰  ساعت )روز اول(پيشرفته بزرگسال 

۱۳  
 تعطيل

۲۰  
 دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و پنجمين

 ۸:۳۰ ساعت )روز اول(پيشرفته بزرگسال 

۲۷  
قدماتي و  دوره احياء قلبي ريوي مششمين

 ۸:۳۰ ساعت )روز اول(پيشرفته بزرگسال 

 يكشنبه

 ۷  
دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و چهارمين 

 ۸:۳۰ ساعت )روز دوم(پيشرفته بزرگسال 

۱۴ ۲۱  
پنجمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و 

 ۸:۳۰ ساعت )روز دوم(پيشرفته بزرگسال 

۲۸  
دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و ششمين 

 ۸:۳۰ ساعت )روز دوم(ته بزرگسال پيشرف

 دوشنبه

۱ ۸  
دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي چهارمين 
 ۸:۳۰ ساعت )ويژه كمك بهياران(بزرگسال 

۱۵ ۲۲  
 دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي پنجمين

 ۸:۳۰ ساعت )ويژه كمك بهياران(بزرگسال 

۲۹  
 دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي مينشش

 ۸:۳۰ ساعت )رانويژه كمك بهيا(بزرگسال 

 سه شنبه

۲  
تور بيمارستان گردي پرستاران 

  جديدالورود
 ۷:۳۰-۱۶ساعت 

۹ ۱۶  
/ كنترل عفونت هاي بيمارستاني

  بهداشت دست 
 ۱۰-۱۲ساعت 

۲۳  ۳۰  
  آزمون جديدالورود

 ۸:۳۰ساعت 

 چهارشنبه

۳  
عوارض و خطاهاي دارويي                              

  )ويژه پرستاران(
 ۹:۳۰-۱۲ساعت 

۱۰  
عوارض و خطاهاي دارويي                               

  )ويژه پرستاران(
 ۸-۱۰ساعت 

۱۷  
عوارض و خطاهاي دارويي                     

  )ويژه پرستاران(
 ۹:۳۰-۱۲ساعت 

۲۴  
 

 پنجشنبه

۴  
  CCUآزمون توانمندسازي 

  صبح ۹ساعت 

۱۱  
  ارتباط

 ۹-۱۱ساعت 

۱۸  
  آزمون توانمندسازي اطفال

   صبح ۹ساعت 

۲۵  
  جلسه رابطين آموزش

 ۱۰-۱۱:۳۰ساعت 

آزمونها و كالسها در                                «
  »سالن آمفي تاتر برگزار خواهد شد

 

  ۲۶ ۱۹ ۱۲ ۵ جمعه

  .مقدور مي باشد) هنگي سرپرستاربا هما( رابطين آموزش از طريق ارسال فايل اكسل اسامي افراد توسطمعرفي و شركت پرسنل در آزمونها و كالسها صرفاً  -
  .گرددبه واحد آموزش پرستاري معرفي ) با توجه به شرايط بخش( نفر ۵-۳جهت شركت در آزمون و كالس، از هر بخش  -
 .طبق مصوبه كميته آموزش، حضور افراد در خارج از ساعت كاري بعنوان اضافه كار و غيبت غيرموجه، موجب كسر از ساعت كاري مي گردد -

 . الزم نمي باشد، ثبت انگشت يا وارد كردن شيفت در كامپيوترساعات غير كاريكالس در آزمون و كت در جهت شر -



  ۹۱ آذر
روزهاي 

 هفته
 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول

 شنبه

۴  

 تعطيل

۱۱  
ه احياء قلبي ريوي مقدماتي و هفتمين دور

 ۸:۳۰ساعت ) روز اول(پيشرفته بزرگسال 

۱۸  
هشتمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و 

 ۸:۳۰ساعت ) روز اول (نوزادانپيشرفته 

۲۵  
نهمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي 

)  روز اول(و پيشرفته بزرگسال 
 ۸:۳۰ساعت 

 يكشنبه

۵  

 تعطيل

۱۲  
قلبي ريوي مقدماتي و هفتمين دوره احياء 
 ۸:۳۰ساعت ) روز دوم(پيشرفته بزرگسال 

۱۹  
هشتمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و 

 ۸:۳۰ساعت ) روز دوم (نوزادانپيشرفته 

۲۶  
نهمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي 

) روز دوم(و پيشرفته بزرگسال 
 ۸:۳۰ساعت 

 دوشنبه

۶ ۱۳  
تي هفتمين دوره احياء قلبي ريوي مقدما

 ۸:۳۰ساعت ) ويژه كمك بهياران(بزرگسال 

۲۰  
هشتمين دوره احياء قلبي ريوي               

)               ويژه كمك بهياران (نوزادانمقدماتي 
 ۸:۳۰ساعت 

۲۷  
نهمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي 

)              ويژه كمك بهياران(بزرگسال 
 ۸:۳۰ساعت 

 سه شنبه

              آزمونها و كالسها در سالن«
  »آمفي تاتر برگزار خواهد شد

 

۷  
 ه پرستارانكارگاه يكروز

 ۷:۳۰-۱۶ساعت ، جديدالورود 

۱۴  
                  / كنترل عفونت هاي بيمارستاني

 ۱۰-۱۲ساعت  ،بهداشت دست

۲۱  
  مراقبت از زخم

 ۱۰-۱۲ساعت 

۲۸  
 ۸:۳۰ساعت  آزمون جديدالورود

 چهارشنبه

۱  
                     قلب و عروقعوارض و خطاهاي دارويي 

 ۹-۱۰:۳۰ عت سا

۸  
 

۱۵  
 

۲۲  
 

۲۹  
  

۹  
  ICUآزمون توانمندسازي 

  صبح۹ساعت 

۱۶  
  آزمون توانمندسازي داخلي جراحي

   صبح ۹ساعت 

۲۳  
  جلسه رابطين آموزش

 ۱۰-۱۱:۳۰ساعت 

۳۰  
  ارتباط

 پنجشنبه ۹-۱۱ساعت 

۲  
  مسابقه

 ۸-۸:۳۰ساعت 

سمپوزيوم يكروزه حاملگي و 
   صبح۸بيماري قلبي ساعت 

  كارگاه يكروزه فرقه سازي شبه عرفاني
   صبح۸ساعت 

  كارگاه يكروزه اخالق پرستاري
   صبح۸ساعت 

  

  ۲۴ ۱۷ ۱۰ ۳ جمعه

  .مقدور مي باشد) با هماهنگي سرپرستار(معرفي و شركت پرسنل در آزمونها و كالسها صرفاً از طريق ارسال فايل اكسل اسامي افراد توسط رابطين آموزش  -
  .به واحد آموزش پرستاري معرفي گردد) با توجه به شرايط بخش( نفر ۵-۳جهت شركت در آزمون و كالس، از هر بخش  -
 .طبق مصوبه كميته آموزش، حضور افراد در خارج از ساعت كاري بعنوان اضافه كار و غيبت غيرموجه، موجب كسر از ساعت كاري مي گردد -

 . الزم نمي باشد، ثبت انگشت يا وارد كردن شيفت در كامپيوترر كاريساعات غيجهت شركت در آزمون و كالس در  -



   ۹۱ دي
روزهاي 

 هفته
 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول

  

 شنبه

۲  
دهمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و 

 ۸:۳۰ساعت ) روز اول(پيشرفته بزرگسال 

۹  
يازدهمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و 

 ۸:۳۰ساعت ) روز اول(پيشرفته بزرگسال 

۱۶  
دوازدهمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و 

 ۸:۳۰ساعت ) روز اول(پيشرفته بزرگسال 

۲۳  

 تعطيل

۳۰  

 يكشنبه

۳  
دهمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و 

 ۸:۳۰عت سا) روز دوم(پيشرفته بزرگسال 

۱۰  
يازدهمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و 

 ۸:۳۰ساعت ) روز دوم(پيشرفته بزرگسال 

۱۷  
دوازدهمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي و 

 ۸:۳۰ساعت ) روز دوم(پيشرفته بزرگسال 

۲۴   

 دوشنبه

۴  
دهمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي 

 ۸:۳۰ساعت ) ويژه كمك بهياران(بزرگسال 

۱۱  
يازدهمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي 

 ۸:۳۰ساعت ) ويژه كمك بهياران(بزرگسال 

۱۸  
دوازدهمين دوره احياء قلبي ريوي مقدماتي 

 ۸:۳۰ساعت ) ويژه كمك بهياران(بزرگسال 

۲۵   

 سه شنبه

۵  
جديدالورود كارگاه يكروزه پرستاران 

 ۸-۱۶ساعت 

۱۲  
 

۱۹   
             /      كنترل عفونت هاي بيمارستاني

 ۱۰-۱۲ساعت بهداشت دست ، 

۲۶   

 چهارشنبه

۶  
 

۱۳  
عوارض و خطاهاي دارويي قلب و عروق      

  ) ساعته۴(
 ۸:۳۰-۱۲:۳۰ساعت 

۲۰  
عوارض و خطاهاي دارويي قلب و عروق      

  ) ساعته۴(
 ۸:۳۰-۱۲:۳۰ساعت 

۲۷  
  آزمون جديدالورود

 ۸:۳۰ساعت 

  

 پنجشنبه

آزمونها و كالسها در «
سالن آمفي تاتر 
  »برگزار خواهد شد

 

۷  
  CCUآزمون توانمندسازي 

  صبح ۹عت سا

۱۴  

 تعطيل

۲۱  
  ارتباط

 ۹-۱۱ساعت 

۲۸  
  جلسه رابطين آموزش

 ۱۰-۱۱:۳۰ساعت 

  

   ۲۹ ۲۲ ۱۵ ۸ ۱ جمعه

  .مقدور مي باشد) با هماهنگي سرپرستار( رابطين آموزش از طريق ارسال فايل اكسل اسامي افراد توسطمعرفي و شركت پرسنل در آزمونها و كالسها صرفاً  -
  .گرددبه واحد آموزش پرستاري معرفي ) با توجه به شرايط بخش( نفر ۵-۳، از هر بخش جهت شركت در آزمون و كالس -
 .طبق مصوبه كميته آموزش، حضور افراد در خارج از ساعت كاري بعنوان اضافه كار و غيبت غيرموجه، موجب كسر از ساعت كاري مي گردد -

 . الزم نمي باشدد كردن شيفت در كامپيوتر، ثبت انگشت يا وارساعات غير كاريكالس در آزمون و جهت شركت در  -
  
  
  
  
  
  



  ۹۱ بهمن
 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول روزهاي هفته

 شنبه

 ۷  
سيزدهمين دوره احياء قلبي ريوي 

 )روز اول(مقدماتي و پيشرفته بزرگسال 
 ۸:۳۰ساعت 

۱۴  
چهاردهمين دوره احياء قلبي ريوي 

 )روز اول (ننوزادامقدماتي و پيشرفته 
 ۸:۳۰ساعت 

۲۱ ۲۸  
پانزدهمين دوره احياء قلبي ريوي 

روز (مقدماتي و پيشرفته بزرگسال 
 ۸:۳۰ ساعت )اول

 يكشنبه

۱ ۸  
سيزدهمين دوره احياء قلبي ريوي 

 )روز دوم(مقدماتي و پيشرفته بزرگسال 
 ۸:۳۰ساعت 

۱۵  
چهاردهمين دوره احياء قلبي ريوي 

 )ز دومرو (نوزادانمقدماتي و پيشرفته 
 ۸:۳۰ساعت 

۲۲  

 تعطيل

۲۹  
پانزدهمين دوره احياء قلبي ريوي 

روز (مقدماتي و پيشرفته بزرگسال 
 ۸:۳۰ ساعت )دوم

 دوشنبه

۲  ۹  
سيزدهمين دوره احياء قلبي ريوي 

 )ويژه كمك بهياران(مقدماتي بزرگسال 
 ۸:۳۰ساعت 

۱۶  
چهاردهمين دوره احياء قلبي ريوي               

 )ويژه كمك بهياران (نوزادانمقدماتي 
 ۸:۳۰ساعت 

۲۳ ۳۰  
پانزدهمين دوره احياء قلبي ريوي 

 )ويژه كمك بهياران(مقدماتي بزرگسال 
 ۸:۳۰ساعت 

 سه شنبه

۳  
كارگاه يكروزه پرستاران 

 ۸-۱۶جديدالورود ساعت 

۱۰   
  تعطيل

۱۷  
تفسير (چهارمين مسابقه 

  )الكتروكارديوگرام براي پرستاران
  صبح۱۰ساعت 

۲۴  
عوارض و خطاهاي دارويي كارگاه 

                      )  ساعته۴(قلب و عروق 
 D سالن ۸:۳۰-۱۲:۳۰ساعت 

 چهارشنبه

۴   
ارض و خطاهاي دارويي قلب و عو

 ۸:۳۰-۱۲:۳۰ساعت  ) ساعته۴ (عروق

۱۱  
ارض و خطاهاي دارويي قلب و عوكارگاه 

 ۸:۳۰-۱۲:۳۰ساعت  ) ساعته۴(عروق 
 Dسالن 

۱۸  
كارگاه عوارض و خطاهاي دارويي قلب و 

 ۸:۳۰-۱۲:۳۰ساعت )  ساعته۴(عروق 
 Dسالن 

۲۵  
  آزمون جديدالورود

  ۸:۳۰ساعت 

 پنجشنبه

۵  
  ارتباط

 ۹-۱۱ساعت 

۱۲  
/         كنترل عفونت هاي بيمارستاني

 ۱۰-۱۲ساعت بهداشت دست،  

۱۹  
  آزمون توانمندسازي اطفال

  صبح ۹ساعت 

۲۶  
  جلسه رابطين آموزش

 ۱۰-۱۱:۳۰ساعت 

آزمونها و كالسها در سالن «
  »آمفي تاتر برگزار خواهد شد

كارگاههاي دارويي استثنائاً (
                        ۲۴ و ۱۸ و ۱۱تاريخهاي  

                           Dدر سالن 
 )ر مي گردد برگزا

  ۲۷ ۲۰ ۱۳ ۶ جمعه

  .مقدور مي باشد) با هماهنگي سرپرستار(ايل اكسل اسامي افراد توسط رابطين آموزش معرفي و شركت پرسنل در آزمونها و كالسها صرفاً از طريق ارسال ف -
  .به واحد آموزش پرستاري معرفي گردد) با توجه به شرايط بخش( نفر ۵-۳جهت شركت در آزمون و كالس، از هر بخش  -
 .غيرموجه، موجب كسر از ساعت كاري مي گرددطبق مصوبه كميته آموزش، حضور افراد در خارج از ساعت كاري بعنوان اضافه كار و غيبت  -

                                                                                                           . الزم نمي باشد، ثبت انگشت يا وارد كردن شيفت در كامپيوترساعات غير كاريجهت شركت در آزمون و كالس در  -



  ۹۱ اسفند
هاي روز

 هفته
 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول

 شنبه

۵  ۱۲ ۱۹ ۲۶ 

 يكشنبه

۶  ۱۳ ۲۰ ۲۷ 

 دوشنبه

آزمونها و كالسها در سالن «
   »آمفي تاتر برگزار خواهد شد

 

۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸ 

 سه شنبه

۱  
كارگاه يكروزه پرستاران 

 ۸-۱۶جديدالورود ساعت 

۸ ۱۵  
 /كنترل عفونت هاي بيمارستاني

  بهداشت دست
 ۱۰-۱۲ساعت 

۲۲ ۲۹  

 تعطيل

 چهارشنبه

۲  
عوارض و خطاهاي دارويي                   

  ) ساعته۴(قلب و عروق  
 ۸:۳۰-۱۲:۳۰ساعت 

۹  
عوارض و خطاهاي دارويي قلب و عروق              

  ) ساعته۴(
 ۸:۳۰-۱۲:۳۰ساعت 

۱۶  
  آزمون جديدالورود

 ۸:۳۰ساعت 

۲۳  
                عوارض و خطاهاي دارويي   

  ) ساعته۴(قلب و عروق  
 ۸:۳۰-۱۲:۳۰ساعت 

۳۰ 

 پنجشنبه

۳  
  ICUآزمون توانمندسازي 

  صبح۹ساعت 

۱۰  
  ارتباط

  ۹-۱۱ساعت 

۱۷  
  جلسه رابطين آموزش

 ۱۰-۱۱:۳۰ساعت 

۲۴  

  ۲۵ ۱۸ ۱۱ ۴ جمعه

  .مقدور مي باشد) با هماهنگي سرپرستار( رابطين آموزش راد توسطاز طريق ارسال فايل اكسل اسامي افمعرفي و شركت پرسنل در آزمونها و كالسها صرفاً  -
  .گرددبه واحد آموزش پرستاري معرفي ) با توجه به شرايط بخش( نفر ۵-۳جهت شركت در آزمون و كالس، از هر بخش  -
 . از ساعت كاري مي گرددطبق مصوبه كميته آموزش، حضور افراد در خارج از ساعت كاري بعنوان اضافه كار و غيبت غيرموجه، موجب كسر -

 . الزم نمي باشد، ثبت انگشت يا وارد كردن شيفت در كامپيوترساعات غير كاريكالس در آزمون و جهت شركت در  -
 


