
تقویم آموزشی  بیمارستان پیمانیه در سال ۱۳۹۵-۹۶

مکان ارائه  تهیه کننده 
پمفلت

 تهیه کننده 
پاورپوینت

ارائه دهنده نام آموزش گروه نام بخش ساعت 
آموزش

تاریخ 
آموزش

ردیف

سالن کنفرانس مهسا خرم کیش مهسا خرم کیش مهسا خرم کیش نحوه صحیح ساکشن کردن  ۱ داخلی یک ۸ صبح ۹۵/۷/۶ ۱
سالن کنفرانس مریم رحمانیان مریم رحمانیان نحوه صحیح ساکشن کردن  ۲ داخلی یک ۸ صبح ۹۵/۷/۷ ۲
سالن کنفرانس سهیال سامانی  سهیال سامانی  سهیال سامانی  تنظیم کردن ونتیالتور و مراقبت های مربوطه ۱ داخلی یک ۸ صبح ۹۵/۹/۲ ۳
سالن کنفرانس سهیال سامانی  سهیال سامانی  سهیال سامانی  تنظیم کردن ونتیالتور و مراقبت های مربوطه ۲ داخلی یک ۸ صبح ۹۵/۹/۹ ۴
سالن کنفرانس فرزاد کاشفیان فرزاد کاشفیان انواع راه های هوایی مصنوعی ومراقبت های آن ۱ داخلی یک ۸ صبح ۹۵/۵/۱۹ ۵
سالن کنفرانس سمیه اکبری سمیه اکبری سمیه اکبری انواع راه های هوایی مصنوعی ومراقبت های آن ۲ داخلی یک ۸ صبح ۹۵/۵/۲۰ ۶
سالن کنفرانس مهسا خرم کیش مهسا خرم کیش مهسا خرم کیش آموزش زدن اسپری با آسم یار  ۱ داخلی یک ۸ صبح ۹۵/۵/۵ ۷
سالن کنفرانس مریم رحمانیان مریم رحمانیان آموزش زدن اسپری با آسم یار  ۲ داخلی یک ۸ صبح ۹۵/۵/۶ ۸
سالن کنفرانس سمیه صفاجو سمیه صفاجو سمیه صفاجو CVA مراقبت های ویژه مربوط به بیماران ۱ داخلی یک ۸ صبح ۹۵/۶/۲ ۹
سالن کنفرانس سمیرا یوسفی سمیرا یوسفی سمیرا یوسفی CVA مراقبت های ویژه مربوط به بیماران ۲ داخلی یک ۸ صبح ۹۵/۶/۳ ۱۰
سالن کنفرانس زهرا عباسی زهرا عباسی زهرا عباسی تشخیص های پرستاری رایج در بخش ۱ داخلی یک ۸ صبح ۹۵/۷/۲۷ ۱۱
سالن کنفرانس هدی کریمی  هدی کریمی  هدی کریمی  تشخیص های پرستاری رایج در بخش ۲ داخلی یک ۸ صبح ۹۵/۷/۲۸ ۱۲

قابل توجه پرسنل محترم:  افراد مشخص شده در تقویم فوق یک هفته قبل از تاریخ مشخص شده جهت اجرا، پمفلت و پاورپوینت آموزشی خودرا جهت تأیید را به سوپروایزر آموزشی ارائه دهند. 

سوپروایزر آموزشی                                                                            مدیر خدمات پرستاری



تقویم آموزشی  بیمارستان پیمانیه در سال ۱۳۹۵-۹۶

مکان ارائه  تهیه کننده 
پمفلت

 تهیه کننده 
پاورپوینت

ارائه دهنده نام آموزش گروه نام بخش ساعت 
آموزش

تاریخ 
آموزش

ردیف

CCU بخش هاجر باقرزاده  زهرا ترابی  زهرا ترابی  آموزش پیس میکر  ۱ CCU 2 ۸-۱۰ صبح ۹۵/۶/۱۰ ۱
CCU بخش الهه شیبانی  مریم مؤذن  مریم مؤذن  مراقبت تراکئوستومی  ۱ CCU 2 ۸-۱۰ صبح ۹۵/۷/۱۰ ۲
CCU بخش مرضیه زمانی  مرضیه زمانی  راحیل مکملی  روش ساکشن کردن  ۱ CCU 2 ۸-۱۰ صبح ۹۵/۷/۱۰ ۳
CCU بخش سیما یابنده  فرهاد رستمی  فرهاد رستمی  تشخیص پرستاری  ۱ CCU 2 ۸-۱۰ صبح ۹۵/۸/۱۰ ۴
CCU بخش هدی توانایی  لیال کارگر لیال کارگر آریتمی قلبی سکته قلبی  ۱ CCU 2 ۸-۱۰ صبح ۹۵/۹/۱۰ ۵

۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

قابل توجه پرسنل محترم:  افراد مشخص شده در تقویم فوق یک هفته قبل از تاریخ مشخص شده جهت اجرا، پمفلت و پاورپوینت آموزشی خودرا جهت تأیید را به سوپروایزر آموزشی ارائه دهند. 

سوپروایزر آموزشی                                                                            مدیر خدمات پرستاری



تقویم آموزشی  بیمارستان پیمانیه در سال ۱۳۹۵-۹۶

مکان ارائه  تهیه کننده 
پمفلت

 تهیه کننده 
پاورپوینت

ارائه دهنده نام آموزش گروه نام بخش ساعت 
آموزش

تاریخ 
آموزش

ردیف

سالن درمانگاه ـــــ ـــــ شبنم زرافشار  مهارت های رفتاری  ۱و ۲ درمانگاه  ۹:۳۰-۸:۳۰ ۹۵/۴/۱۰ ۱
سالن موالژ ـــــ ـــــ میترا صادقی  (CPR) احیای قلبی ریوی ۱و ۲ درمانگاه  ۱۴-۱۳ ۹۵/۴/۲۴ ۲

سالن درمانگاه  ـــــ ـــــ خانم رحمانیان  مدیریت خطر  ۱و ۲ درمانگاه  ۹:۳۰-۸:۳۰ ۹۵/۴/۳۱ ۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

قابل توجه پرسنل محترم:  افراد مشخص شده در تقویم فوق یک هفته قبل از تاریخ مشخص شده جهت اجرا، پمفلت و پاورپوینت آموزشی خودرا جهت تأیید را به سوپروایزر آموزشی ارائه دهند. 

سوپروایزر آموزشی                                                                            مدیر خدمات پرستاری



تقویم آموزشی  بیمارستان پیمانیه در سال ۱۳۹۵-۹۶

مکان ارائه  تهیه کننده 
پمفلت

 تهیه کننده 
پاورپوینت

ارائه دهنده نام آموزش گروه نام بخش ساعت 
آموزش

تاریخ 
آموزش

ردیف

ICU بخش خ. طالبی زاده  خانم  جواد پور  خانم  جواد پور  ABG تفسیر ۲-۱ ICU1-2-3 ۸-۱۰ ص ۹۵/۵/۲۵ ۱
ICU بخش خ. نوروز نژاد خانم مصلی نژاد  خانم مصلی نژاد  تشخیص پرستاری  ۲-۱ ICU1-2-3 ۸-۱۰ ص ۹۵/۷/۲۶ ۲
ICU بخش خ . امینی نژاد دکتر سلیمی  دکتر سلیمی  Brain CT تفسیر ۲-۱ ICU1-2-3 ۸-۱۰ ص ۹۵/۸/۲۰ ۳
ICU بخش خ. سوادی  خانم قناعت پیشه خانم قناعت پیشه تغذیه و دارو درمانی بیماران دارای سطح هوشیاری 

پایین
۲-۱ ICU1-2-3 ۸-۱۰ ص ۹۵/۹/۲۲ ۴

ICU بخش خ. کارگر  خانم رستمی  خانم رستمی  انواع نخ های بخیه ۲-۱ ICU1-2-3 ۸-۱۰ ص ۹۵/۱۰/۲۰ ۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

قابل توجه پرسنل محترم:  افراد مشخص شده در تقویم فوق یک هفته قبل از تاریخ مشخص شده جهت اجرا، پمفلت و پاورپوینت آموزشی خودرا جهت تأیید را به سوپروایزر آموزشی ارائه دهند. 

سوپروایزر آموزشی                                                                            مدیر خدمات پرستاری



تقویم آموزشی  بیمارستان پیمانیه در سال ۱۳۹۵-۹۶

مکان ارائه  تهیه کننده 
پمفلت

 تهیه کننده 
پاورپوینت

ارائه دهنده نام آموزش گروه نام بخش ساعت 
آموزش

تاریخ 
آموزش

ردیف

CCU خانم مبارکی خانم مبارکی خانم زارع بخش آموزش به بیماران قلبی  ۲-۱ CCU 1 ۸-۱۰ ص ۹۵/۷/۲۵ ۱
CCU خانم غفاری  بخش خانم پورحسینعلی خانم پورحسینعلی Pace maker و انواع آن  ۲-۱ CCU 1 ۸-۱۰ ص ۹۵/۸/۲۵ ۲
CCU خانم صحرائیان بخش خانم حمیدیان خانم حمیدیان DVT بیماری ۲-۱ CCU 1 ۸-۱۰ ص ۹۵/۹/۲۵ ۳
CCU خانم زارع زاده بخش خانم جاللی خانم جاللی تراکئوستومی ـ دستگاه بخور ـ ساکشن بیماران  ۲-۱ CCU 1 ۸-۱۰ ص ۹۵/۱۰/۲۵ ۴
CCU خانم زارع زاده بخش خانم مبارکی خانم مبارکی تشخیص های پرستاری  ۲-۱ CCU 1 ۸-۱۰ ص ۹۵/۱۱/۱۰ ۵
CCU خانم صحرائیان بخش آقای شرف آقای شرف آریتمی های قلبی و شوک ۲-۱ CCU 1 ۸-۱۰ ص ۹۵/۱۱/۲۵ ۶

۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

قابل توجه پرسنل محترم:  افراد مشخص شده در تقویم فوق یک هفته قبل از تاریخ مشخص شده جهت اجرا، پمفلت و پاورپوینت آموزشی خودرا جهت تأیید را به سوپروایزر آموزشی ارائه دهند. 

سوپروایزر آموزشی                                                                            مدیر خدمات پرستاری



تقویم آموزشی  بیمارستان پیمانیه در سال ۱۳۹۵-۹۶

مکان ارائه  تهیه کننده 
پمفلت

 تهیه کننده 
پاورپوینت

ارائه دهنده نام آموزش گروه نام بخش ساعت 
آموزش

تاریخ 
آموزش

ردیف

سالن کنفرانس علیرضا اعتصامی 
پور 

اصلی درویش بیگی  اصلی درویش بیگی  بررسی و ارزیابی اولیه بیمار و فرآیند تشخیص 
پرستاری 

۱ جراحی ۳ ۸-۱۰ صبح ۹۵/۵/۱۶ ۱

سالن کنفرانس محمد قنبری 
زاده 

افسانه رحیمی  افسانه رحیمی  انواع سرم ها و رقیق کننده های دارو و محاسبهی 
فرموالسیون 

۱ جراحی ۳ ۸-۱۰ صبح ۹۵/۶/۱۳ ۲

سالن کنفرانس مهناز صحرائیان عبدالرحیم عباس زاده  عبدالرحیم عباس 
زاده 

نحوه مراقبت از انواع درن  ۱ جراحی ۳ ۸-۱۰ صبح ۹۵/۷/۱۰ ۳

سالن کنفرانس امین مصلی نژاد فاطمه خدادادی فاطمه خدادادی داروهای مورد استفاده در بخش و عوارض جانبی 
آن

۱ جراحی ۳ ۸-۱۰ صبح ۹۵/۸/۸ ۴

۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

قابل توجه پرسنل محترم:  افراد مشخص شده در تقویم فوق یک هفته قبل از تاریخ مشخص شده جهت اجرا، پمفلت و پاورپوینت آموزشی خودرا جهت تأیید را به سوپروایزر آموزشی ارائه دهند. 

سوپروایزر آموزشی                                                                            مدیر خدمات پرستاری



تقویم آموزشی  بیمارستان پیمانیه در سال ۱۳۹۵-۹۶

مکان ارائه  تهیه کننده 
پمفلت

 تهیه کننده 
پاورپوینت

ارائه دهنده نام آموزش گروه نام بخش ساعت 
آموزش

تاریخ 
آموزش

ردیف

سالن کنفرانس خانم شاه علی  افروز رحمانیان  افروز رحمانیان  ENT مراقبت های پرستاری در ۱ جراحی ۴  ۸-۱۰ صبح ۹۵/۶/۱۸ ۱
سالن کنفرانس خانم قناعتیان  خانم جهرمی زاده خانم جهرمی زاده نحوه ساکشن استریل و مراقبت از تراکئوستومی  ۱ جراحی ۴  ۸-۱۰ صبح ۹۵/۷/۲۲ ۲
سالن کنفرانس خانم عرفان 

منش 
خانم بهادر فرد  خانم بهادر فرد  مراقبت از بیماران شکستگی اندام های تحتانی  ۱ جراحی ۴  ۸-۱۰ صبح ۹۵/۹/۲۵ ۳

سالن کنفرانس آقای اسدیان آقای اسدیان  آقای اسدیان  بررسی و ارزیابی اولیه بیمار و فرآیند تشخیص 
پرستاری 

۱ جراحی ۴  ۸-۱۰ صبح ۹۵/۱۱/۵ ۴

سالن کنفرانس آقای اسدیان آقای اسدیان  آقای اسدیان  بررسی و ارزیابی اولیه بیمار و فرآیند تشخیص 
پرستاری 

۲ جراحی ۴  ۸-۱۰ صبح ۹۵/۱۱/۱۲ ۵

سالن کنفرانس الهام رحمانیان  خانم شاه علی  خانم شاه علی  اکسیژن درمانی ـ نارسایی تنفسی و آمبولی ریه  ۱ جراحی ۴  ۸-۱۰ صبح ۹۵/۸/۲۷ ۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

قابل توجه پرسنل محترم:  افراد مشخص شده در تقویم فوق یک هفته قبل از تاریخ مشخص شده جهت اجرا، پمفلت و پاورپوینت آموزشی خودرا جهت تأیید را به سوپروایزر آموزشی ارائه دهند. 

سوپروایزر آموزشی                                                                            مدیر خدمات پرستاری



تقویم آموزشی  بیمارستان پیمانیه در سال ۱۳۹۵-۹۶

مکان ارائه  تهیه کننده 
پمفلت

 تهیه کننده 
پاورپوینت

ارائه دهنده نام آموزش گروه نام بخش ساعت 
آموزش

تاریخ 
آموزش

ردیف

سالن کنفرانس مسلم محمدی  حمیدرضا نامجو حمیدرضا نامجو اسلب گیری و انواع تراکشن و بانداژ ۱ جراحی ۱ ۱۰-۸ صبح ۹۵/۴/۲۱ ۱
سالن کنفرانس مسلم محمدی  حمیدرضا نامجو حمیدرضا نامجو اسلب گیری و انواع تراکشن و بانداژ ۲ جراحی ۱ ۱۰-۸ صبح ۹۵/۴/۲۹ ۲
سالن کنفرانس فاطمه فرهنگ 

دوست
صدیقه فتحی پور صدیقه فتحی پور ساکشن و مراقبت از آن  ۱ جراحی ۱ ۱۰-۸ صبح ۹۵/۷/۶ ۳

سالن کنفرانس فاطمه فرهنگ 
دوست

صدیقه فتحی پور صدیقه فتحی پور ساکشن و مراقبت از آن  ۲ جراحی ۱ ۱۰-۸ صبح ۹۵/۷/۱۳ ۴

سالن کنفرانس زهرا تقی زاده  وحید خسروانی  وحید خسروانی  تراکیاستومی و مراقبت از آن  ۱ جراحی ۱ ۱۰-۸ صبح ۹۵/۹/۹ ۵
سالن کنفرانس زهرا تقی زاده  وحید خسروانی  وحید خسروانی  تراکیاستومی و مراقبت از آن  ۲ جراحی ۱ ۱۰-۸ صبح ۹۵/۹/۱۶ ۶
سالن کنفرانس حسین معین مهدی اسدیان مهدی اسدیان بررسی و ارزیابی اولیه و فرآیند تشخیص پرستاری ۱ جراحی ۱ ۱۰-۸ صبح ۹۵/۱۱/۵ ۷
سالن کنفرانس حسین معین مهدی اسدیان مهدی اسدیان بررسی و ارزیابی اولیه و فرآیند تشخیص پرستاری ۲ جراحی ۱ ۱۰-۸ صبح ۹۵/۱۱/۱۲ ۸

۹
۱۰
۱۱
۱۲

قابل توجه پرسنل محترم:  افراد مشخص شده در تقویم فوق یک هفته قبل از تاریخ مشخص شده جهت اجرا، پمفلت و پاورپوینت آموزشی خودرا جهت تأیید را به سوپروایزر آموزشی ارائه دهند. 

سوپروایزر آموزشی                                                                            مدیر خدمات پرستاری



تقویم آموزشی  بیمارستان پیمانیه در سال ۱۳۹۵-۹۶

مکان ارائه  تهیه کننده 
پمفلت

 تهیه کننده 
پاورپوینت

ارائه دهنده نام آموزش گروه نام بخش ساعت 
آموزش

تاریخ 
آموزش

ردیف

سالن کنفرانس الهام شاه علی  آزاده شیبانی  آزاده شیبانی  انواع هماتوم های مغزی  ۱ Sw2 ۱۰-۸ صبح ۹۵/۷/۱۳ ۱
سالن کنفرانس مهناز صحرائیان مهناز صحرائیان مهناز صحرائیان اصول صحیح پانسمان  ۱ Sw2 ۱۰-۸ صبح ۹۵/۸/۲۵ ۲
سالن کنفرانس راحله مصلی نژاد فروغ جبروز فروغ جبروز نحوه صحیح گزارش نویسی پرستاری  ۱ Sw2 ۱۰-۸ صبح ۹۵/۹/۳۰ ۳
سالن کنفرانس فریده سفید فرد راضیه طاهری  راضیه طاهری  تشخیص های پرستاری  ۱ Sw2 ۱۰-۸ صبح ۹۵/۱۱/۵ ۴

۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
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تقویم آموزشی  بیمارستان پیمانیه در سال ۱۳۹۵-۹۶

مکان ارائه  تهیه کننده 
پمفلت

 تهیه کننده 
پاورپوینت

ارائه دهنده نام آموزش گروه نام بخش ساعت 
آموزش

تاریخ 
آموزش

ردیف

سالن کنفرانس سمیه ساالری  مریم صحرائیان  مریم صحرائیان  مراقبت از زخم و مراقبت بعد از عمل  داخلی ۲ ۸ صبح  ۹۵/۵/۲۷ ۱
سالن کنفرانس زهرا تقی زاده  زینب رحیمی  زینب رحیمی  ونتیالتور  داخلی ۲ ۸ صبح  ۹۵/۶/۲۸ ۲
سالن کنفرانس هدی رنجبر  آسیه نظری  آسیه نظری  استفاده از دستگاه الکترو شوک  داخلی ۲ ۸ صبح  ۹۵/۷/۲۸ ۳
سالن کنفرانس زهرا اصالت پناه فاطمه زارعیان  فاطمه زارعیان  اصول صحیح ساکشن کردن  داخلی ۲ ۸ صبح  ۹۵/۸/۱۷ ۴
سالن کنفرانس معصومه زارعی  محبوبه ناظری  محبوبه ناظری  ECG آریتمی ها و تفسیر داخلی ۲ ۸ صبح  ۹۵/۹/۲۴ ۵
سالن کنفرانس زینب رهایی  سحر عرفان منش  سحر عرفان منش  تشخیص های پرستاری در بیماران روانی  داخلی ۲ ۸ صبح  ۹۵/۶/۱۴ ۶

۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
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تقویم آموزشی  بیمارستان پیمانیه در سال ۱۳۹۵-۹۶

مکان ارائه  تهیه کننده 
پمفلت

 تهیه کننده 
پاورپوینت

ارائه دهنده نام آموزش گروه نام بخش ساعت 
آموزش

تاریخ 
آموزش

ردیف

سالن کنفرانس 
اتاق عمل

فاطمه قربان  عباس قیومی  عباس قیومی  کنترل درد  ۲-۱ اتاق عمل ۸ صبح ۹۵/۵/۷ ۱

سالن کنفرانس 
اتاق عمل

منصوره فخارزاده  محدثه زارعیان  محدثه زارعیان  استریلیزاسیون  ۲-۱ اتاق عمل ۸ صبح ۹۵/۷/۱ ۲

سالن کنفرانس 
اتاق عمل

فاطمه محمدپور محمدرضا صفرزاده محمدرضا صفرزاده عفونت های بیمارستانی و کنترل آن  ۲-۱ اتاق عمل ۸ صبح ۹۵/۹/۴ ۳

سالن کنفرانس 
اتاق عمل

مجید رحمانیان  مریم امیرساالری  مریم امیرساالری  همودینامیک  ۲-۱ اتاق عمل ۸ صبح ۹۵/۱۰/۲ ۴

سالن کنفرانس 
اتاق عمل

زهرا خرمدل  الهه کارگر الهه کارگر اسپاینال  ۲-۱ بیهوشی ۱۰ صبح ۹۵/۵/۷ ۵

سالن کنفرانس 
اتاق عمل

صادقه شیرزادی رقیه کاظمی  رقیه کاظمی  بیهوشی در اطفال  ۲-۱ بیهوشی ۱۰ صبح ۹۵/۷/۱ ۶

سالن کنفرانس 
اتاق عمل

شعله کریمی  کبری نوری کبری نوری اصول تهیه سرم های خاص  ۲-۱ بیهوشی ۱۰ صبح ۹۵/۴/۹ ۷

سالن کنفرانس 
اتاق عمل

فریبا علی مددی نسرین حمیدی نسرین حمیدی مایع درمانی  ۲-۱ بیهوشی ۱۰ صبح ۹۵/۱۰/۲ ۸

۹
۱۰
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