
 ۹۲ مهر

 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول روزهاي هفته

 شنبه

 ۶  
CPR 

• BLS۸:۳۰-۹:۳۰ ساعت 

•   ACLS ۱۰-۱۱:۳۰ساعت  

  ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰عملي ساعت 

۱۳ ۲۰  
  مديريت خطر و ايمني بيمار 

  ۸:۳۰-۱۰:۳۰ساعت 
 

۲۷  
                         آزمون دستورالعمل

  آزاري كودك /رفتار با كودك 
 ۸:۳۰ساعت 

 يكشنبه

 ۷  
 CCUبازآموزي 

  ۱۴-۱۸ساعت 

۱۴  
 CCUبازآموزي 

 ۱۴-۱۸ساعت 
 

۲۱  
 CCUبازآموزي 

 ۱۴-۱۸ساعت 
 

۲۸ 

 CCUبازآموزي 

  ۱۴-۱۸ساعت 

 دوشنبه

۱  
  پرسنل جديدالورود  دوره توجيهي

 ۷:۳۰-۱۶ساعت 

۸ ۱۵  
آموزش سالمت                                         

) يزرها و سرپرستارانويژه سوپروا(
 ۱۰-۱۲ساعت 

۲۲  
  جلسه رابطين آموزش

 ۸:۳۰ساعت 

۲۹  
آزمون دستورالعمل                          

  كودك آزاري/ رفتار با كودك 
 ۸:۳۰ساعت 

 سه شنبه

۲  
 
  

۹  
 CCUبازآموزي 

 ۱۴-۱۸ساعت 
 

۱۶  
 CCUبازآموزي 

  ۱۴-۱۸ساعت 

۲۳ 

 CCUبازآموزي 

 ۱۴-۱۸ساعت 

۳۰ 

 CCUبازآموزي 

 ۱۴-۱۸عت سا

 چهارشنبه

۳ ۱۰ ۱۷   
آزمون صالحيت و توانمندي اوليه 

  صبح۸:۳۰ساعت 

۲۴  
 تعطيل

 

 پنجشنبه

۴ ۱۱  
بهداشت حرفه اي                                 

)                  ايمني و سالمت شغلي(
 ۸:۳۰-۱۰:۳۰ساعت 

۱۸  
 

۲۵  
  

  

  ۲۶ ۱۹ ۱۲ ۵ جمعه

 . برگزار مي گرددB در سالن  فوقالزم به ذكر است كه كليه كالسهاي •
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  ۹۲ آبان
 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول  روزهاي هفته

 شنبه

 ۴  
CPR 

• BLS۸:۳۰-۹:۳۰ ساعت 

•   ACLS ۱۰-۱۱:۳۰ساعت  

 ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰عملي ساعت 

۱۱ ۱۸  
  مديريت خطر و ايمني بيمار 

  ۹-۱۱:ساعت 
 

۲۵  
                             CPRكارگاه فشرده 

   )CCU.Cو  PCCU.Aويژه (
 ۹-۱۱ساعت 

 يكشنبه

 ۵  
 
 

۱۲  
 
 

۱۹ 

آموزش سالمت                                         
)                   ويژه مسئولين شيفت و رابطين(

  ۹-۱۱:ساعت 

۲۶  
  

 دوشنبه

 ۶ ۱۳  
آموزش سالمت                                         

)                    و رابطين شيفتويژه مسئولين(
 ۹-۱۱ساعت 

۲۰  
دوره توجيهي                              آزمون 

  پرسنل جديدالورود
  صبح۹ ساعت 

۲۷  
 

 سه شنبه

 ۷  
 
 

۱۴  
  جلسه رابطين آموزش

 ۹-۱۱:عت سا

۲۱  
آموزش سالمت                                         

ويژه پرستاران بخشهاي بستري (
)                   VIP - ديپلمات - داخلي ها -جراحي ها 

  ۹-۱۱:ساعت 

۲۸  
                             CPRكارگاه فشرده 

                      واطفال غربي و CCU.Pويژه (
  ) لب اطفالكت

 ۹-۱۱ساعت 

 چهارشنبه

۱  
  پرسنل جديدالورود  دوره توجيهي

 ۷:۳۰-۱۶ساعت 

۸  
آموزش سالمت                                         

) ويژه سوپروايزرها و سرپرستاران(
 ۱۰-۱۲ساعت 

۱۵  
  

۲۲   
  تعطيل

۲۹  
  

 پنجشنبه

۲  
 تعطيل

۹  
بهداشت حرفه اي                                

 ۹-۱۱:ساعت )  ايمني و سالمت شغلي(

۱۶  ۲۳  
 تعطيل

۳۰  
 

  ۲۴ ۱۷  ۱۰ ۳ جمعه
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  ۹۲ آذر
 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول روزهاي هفته

۲  
                             CPRكارگاه فشرده 

   ICU.B) و PCCU.Bويژه (
 ۹-۱۱ساعت 

۹  
                                    CPRكارگاه فشرده 

  )ويژه جراحي مردان و اورژانس(
 ۹-۱۱ ساعت 

 شنبه

۳۰  
آموزش سالمت                                      

 ويژه بخشهاي    بزرگسال (

CCU- POST  ( ۹-۱۱:ساعت  
ريتم هاي شايع و اصول درمان و 

  ۹-۱۱ساعت   -مراقبت از آنها
ريتم هاي شايع و اصول درمان و 

  ۹-۱۱ساعت  - مراقبت از آنها

۱۶  
  مديريت خطر و ايمني بيمار 

 ۹-۱۱:عت سا

۲۳  
  كنفرانس كاربرد بالون پمپ

  ۱۰-۱۲ساعت 

 يكشنبه

 ۳  
 

۱۰  
  

۱۷  
آموزش سالمت                                         

)                         اهICU ويژه پرستاران (
 ۹-۱۱:ساعت 

۲۴  
 - VIPويژه   (CPRكارگاه فشرده 

  )CSR - اكو - دياليز- تنفس-ديپلمات
 ۹-۱۱ساعت 

 دوشنبه

 ۴  
                     CPRكارگاه فشرده 

 EP.lab)و  ICU.Aويژه (

  ۹-۱۱ساعت 

۱۱  
آموزش سالمت                                      

  )كودكان ويژه پرستاران(
  ۹-۱۱:ساعت  

۱۸  
 

۲۵  
 

 سه شنبه

  ۵  
 

۱۲  
                                    CPRكارگاه فشرده 

 - نوتواني-ويژه جراحي زنان(
 ۹-۱۱درمانگاه  ساعت 

۱۹  
آموزش سالمت                                         

)                  رمانگاهد- اكو-ويژه بخشهاي پاراكلينيك(
 ۹-۱۱:ساعت 

۲۶  
     CPRكارگاه فشرده 

 )ويژه اطاق عمل و بيهوشي(

 ۹-۱۱ساعت 

 چهارشنبه

 ۶  
  كنترل عفونت و بهداشت دست 

  )پرستارانسر(
 ۹-۱۱:ساعت 

۱۳  
 

۲۰  
   

۲۷  
  

 پنجشنبه

 ۷ ۱۴  
                          بهداشت حرفه اي   

            )   ايمني و سالمت شغلي(
 ۹-۱۱:ساعت 

۲۱  
آموزش سالمت                                         

)                     اطاق عمل-ويژه پرستاران كت لب(
 ۹-۱۱:ساعت 

۲۸  
  ارتباط و اخالق حرفه اي

  )پرستاران و كمك بهياران(
 ۹-۱۱:ساعت 

 ۲۹ ۲۲ ۱۵ ۸ ۱ جمعه
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  ۹۲ دي
 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول روزهاي هفته

 شنبه

 ۷  
                             CPRكارگاه فشرده 

  )P. Cath و CCU.Fويژه (
 ۱۰-۱۲ساعت 

۱۴  
  مديريت خطر و ايمني بيمار 

  ۱۰-۱۲:ساعت 
 

۲۱  
                             CPRكارگاه فشرده 

  )و داخلي مردان  CCU.Aژه وي(
  ۱۰-۱۲:ساعت 

۲۸  
  

 يكشنبه

۱  
 

۸  
  كنترل عفونت و بهداشت دست 

  )كمك بهياران(
 ۱۰-۱۲:ساعت 

۱۵  
  جلسه رابطين

 ۱۰-۱۲ساعت 

۲۲   
 

۲۹  
 تعطيل

 دوشنبه

۲  
 تعطيل

۹  
                              CPRكارگاه فشرده 

  ) و اطفال شرقيICU.P -P.ICUويژه(
 ۱۰-۱۲ساعت 

۱۶  
  تفكيك پسماندها

  )پرستاران و كمك بهياران(
 ۱۰-۱۲:ساعت 

۲۳   
كنترل عفونت و بهداشت دست                           

  )كمك بهياران(
 ۱۰-۱۲:ساعت 

۳۰  
 

 سه شنبه

۳  
  اصول گزارش نويسي

 ۱۰-۱۲:ساعت 
 

۱۰  
 تعطيل

۱۷  
 

۲۴   
  ABGتفسير 
  ۱۰-۱۲ساعت 

 

 چهارشنبه

۴  
                          كنترل عفونت و بهداشت دست 

  )سرپرستاران (
 ۱۰-۱۲ ساعت 

۱۱ ۱۸  
  محاسبات دارويي

  ۱۰-۱۲ساعت 

۲۵  
  تزريق ايمن

 ۱۰-۱۲ساعت 

 

 پنجشنبه

۵  
 

۱۲  
  تعطيل

۱۹  
بهداشت حرفه اي                                 

)                  ايمني و سالمت شغلي(
  سالن آمفي تاتر -۱۰-۱۲:ساعت 

۲۶  
  ارتباط و اخالق حرفه اي

  )پرستاران و كمك بهياران(
 ۱۰-۱۲:ساعت 

 

 جمعه
۶  ۱۳ ۲۰ ۲۷   
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 ۹۲ بهمن                                                                                                  

 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول روزهاي هفته

 شنبه

 ۵  
                             CPRكارگاه فشرده 

  ) و داخلي زنانCCU.Bويژه (
 ۱۰-۱۲:ساعت 

۱۲  
  مديريت خطر و ايمني بيمار 

  ۱۰-۱۲:ساعت 
 

۱۹  
   ونتيالتوركار باآموزش 

 ۱۱-۱۲ساعت 

۲۶  
  دوره توجيهي پرسنل جديدالورودآزمون 

  صبح۹ساعت 

 يكشنبه

 ۶ ۱۳  
  پرستار و قانون

 ۱۰-۱۲ساعت 

۲۰ ۲۷  
  محاسبات دارويي 

 ۱۰-۱۲ساعت 

 دوشنبه

 ۷  
                                     CPRكارگاه فشرده 

  )  اطاق عمل-ويژه كت لب بزرگساالن(
 ۱۰-۱۲:ساعت 

۱۴  
ريتم هاي شايع و اصول درمان و 

    مراقبت از آنها
  ۱۰-۱۲ساعت 

 

۲۱  
كنترل عفونت و بهداشت دست 

  )             كمك بهياران(
 ۱۰-۱۲:ساعت 

۲۸  
  ندهاتفكيك پسما

  )پرستاران و كمك بهياران(
 ۱۰-۱۲:ساعت 

 سه شنبه

۱  
  پرستار و قانون

 ۱۰-۱۲ساعت 

۸  
  ABGتفسير 
  ۱۰-۱۲ساعت 

۱۵  
  دوره توجيهي پرسنل جديدالورود

 ۷:۳۰-۱۶ساعت 

۲۲  
 تعطيلي

۲۹  
  مسابقه علمي

  صبح۱۰ساعت 

 چهارشنبه

۲  
كنترل عفونت و بهداشت دست 

  )      پرستاران(
 ۱۰-۱۲:ساعت  

۹  ۱۶  
  اصول گزارش نويسي

  ۱۰-۱۲:ساعت 
 

۲۳ ۳۰  
ريتم هاي شايع و اصول درمان و مراقبت از 

  ۱۰-۱۲ساعت   -آنها
 

 پنجشنبه

۳  
 

۱۰  
بهداشت حرفه اي                                 

)                  ايمني و سالمت شغلي(
 ۱۰-۱۲:ساعت 

۱۷  
  ارتباط و اخالق حرفه اي

  )پرستاران و كمك بهياران(
 ۱۰-۱۲:ساعت 

۲۴  

 جمعه
۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵  
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  ۹۲ اسفند
 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول روزهاي هفته

 شنبه

 ۳  
  مديريت خطر و ايمني بيمار 

  ۱۰-۱۲:ساعت 
  

۱۰ ۱۷ ۲۴ 

 يكشنبه

 ۴  
 

۱۱ ۱۸ ۲۵ 

 دوشنبه

 ۵  
  تفكيك پسماندها

  )پرستاران و كمك بهياران(
 ۱۰-۱۲:ساعت 

۱۲  ۱۹  
 

۲۶ 

 سه شنبه

 ۶ ۱۳   
 

۲۰  
 

۲۷ 

 چهارشنبه

 ۷  
 

۱۴   
 

۲۱  
  

۲۸ 

 پنجشنبه

۱  
بهداشت حرفه اي                                 

)                  ايمني و سالمت شغلي(
 ۱۰-۱۲:ساعت 

۸  
 

۱۵  ۲۲  ۲۹  
  تعطيلي

  ۲۳ ۱۶ ۹ ۲ جمعه

 . برگزار مي گرددB در سالن الزم به ذكر است كه كليه كالسهاي فوق •
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