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 سالمت ملیتقويم 
  

 بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا 1400سال  سالمت ملیعنوان: تقويم 

 15/01/1400تاريخ ويرايش:  1400 /01/  30   تاريخ ابالغ:  16 تعداد صفحه :

  15/01/1401تاريخ بازنگری:   FO-009کد فرم : 

در خصوص بیماريهای فشارخون، ديابت، سرطان، سکته مغزی، سبك موقع  و تشخیص به، خودمراقبتی با هدف پیشگیری  بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرامراجعین محترم  

و همچنین در رابطه با ، روش های  پیشگیری از بیماری های تنفسی شامل کروناويروس ، آنفلوانزا و سرماخوردگی  مناسب، تغذيه سالم بدنی  فعالیت و الکل ، ترک دخانیات، زندگی سالم 

مراجعه نموده و جهت شرکت  ،124بیمارستان اتاق شماره اول طبقه ، بیماريهای شايع در اين مرکز برنامه آموزش همگانی اجرا می نمايد. شما می توانید طبق برنامه زير به واحد آموزش سالمت 

  بیمارستان "آموزش به بیمار "فاده از مطالب و پمفلت های آموزشی به صفحه اقدام نمايید. در صورت تمايل می توانید جهت است در کالسهای آموزشی

http://www.gums.ac.ir/imamh  مراجعه نمايید 

 

 

 گروه هدف   بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرامراجعین عموم مردم / 

 مجری  واحد آموزش سالمت 

 وسايل کمك آموزشی  پوستر ،بروشور فیلم ،،  بنر، پمفلت، کتابچه

 دريافت مطالب آموزشی   124واحد آموزش سالمت طبقه اول اتاق شماره  14صبح الی  8هرروز از ساعت 

 

http://www.gums.ac.ir/imamh
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 1400برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 در تمام جلسات آموزش همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 30/12/1400الی   1/1/1400از تاريخ 

)ديابت ،فشارخون و  ncdخود مراقبتی  در بیماران 

  و روش های پیشگیری از بیماری های تنفسی  سرطان (

 دوشنبه ها  مراجعین سرپايی

 10الی  8ساعت: 

سالن انتظار درمانگاه تخصصی 

 بیمارستان

 واحد آموزش سالمت

 ncdخود مراقبتی و نقش تغذيه و ورزش در بیماران 

 )ديابت ،فشارخون و سرطان (

 دوشنبه ها  مراجعین سرپايی

 10الی  8ساعت: 

انتظار درمانگاه تخصصی سالن 

 بیمارستان

کارشناس  /واحد آموزش سالمت

 تغذيه

)ديابت ،فشارخون و  ncdخود مراقبتی  در بیماران   

روش های پیشگیری از  ، نقش تغذيه و ورزش و  سرطان (

 بیماری های تنفسی  

 شنبه الی پنج شنبه  مراجعین بستری  

 14الی  8ساعت : 

)ديابت ، فشارخون و  ncdواحد 

 سرطان(

 

کارشناس  /واحد آموزش سالمت

 تغذيه

  و ديابت فشارخون ،خودمراقبتی در بیماران قلبی 

 

 

  شنبه الی پنج شنبه    بیماران بستری

 12الی  10ساعت:

کارشناس  /واحد آموزش سالمت ccuبخش 

 تغذيه

تغذيه و تغییر شیوه زندگی  و روش های پیشگیری از 

 بیماری های تنفسی  ،  در بیماران ديالیزی 

هرروز بجز روزهای  بیماران بستری

 تعطیل 

 11الی  10ساعت: 

واحد آموزش سالمت/ کارشناس  بخش ديالیز

 تغذيه
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 1400برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 در تمام جلسات آموزش همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 30/12/1400 الی  1/1/1400از تاريخ 

خود مراقبتی و نقش تغذيه و ورزش و مضرات مصرف 

دخانیات در بیماران در بیماران قلبی ديابت ،فشارخون 

 ، سرطان و بیماران مستعد زخم 

 هرروز بجز روزهای تعطیل  بیماران بستری

 13الی  11:30ساعت: 

بخش  /    ccuبخش 

 /بخش جراحی  /داخلی 

 بخش اطفال

 کارشناس تغذيه /واحد آموزش سالمت

انجام مشاوره و آموزش تغذيه و ورزش در کاهش 

 وزن و تغییر شیوه زندگی 

 روزهای يکشنبه  مراجعین سرپايی

 30/10الی    30/8ساعت : 

درمانگاه تخصصی 

 بیمارستان

 واحد آموزش سالمت/ کارشناس تغذيه 

انجام مشاوره و آموزش تغذيه و ورزش در کاهش    

و تغییر وزن  و  رژيم درمانی ، سبك زندگی سالم 

 درترک سیگار ،  الکل شیوه زندگی 

 روزهای سه شنبه کارکنان بیمارستان

 11الی  10ساعت : 

واحد آموزش سالمت/ کارشناس تغذيه   بیمارستان

 بهداشت محیط  /

ارتقاء سالمت در حیطه يرنامه های ورزشی جهت 

  فعالیت و ورزش

 روزهای پنج شنبه  کارکنان بیمارستان

 9الی   8/  30ساعت :  

واحد آموزش سالمت /  کارشناس  بیمارستان 

 تربیت بدنی



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 تمام جلسات آموزش همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.در 

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

  30/12/1400الی   1/1/1400از تاريخ 

آموزش مراقبت آغوشی شیر مادر در نوازادان 

 نارس و کم وزن

 تمام روزهای هفته بیماران بستری

 

کارشناس واحد آموزش سالمت/  نوزادان / بخش  زايمانبخش 

تسهیل گر آغوشی / مسئول تغذيه 

 با شیر مادر

آموزش کاهش استرس در بیماران قبل از عمل 

جراحی /کاهش استرس و افسردگی در بیماران 

 19ديالیزی / مقابله با استرس در بحران کوويد 

 /بیماران بستری

 همراهان

بخش  /بخش داخلی   /   ccuبخش  تمام روزهای هفته

 جراحی / بخش ديالیز 

روانشناس واحد آموزش سالمت/

 بالینی 
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 1400برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 در منزل آموزش داده می شود.در تمام جلسات آموزش همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت 

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 

 ماه فروردين
 

 

عموم مردم / بیماران بستری / کارکنان  روز جهانی هموفیلی 

 بیمارستان

 

  28/1/1400شنبه : 

  12الی  9ساعت : 

 

بیمارستان / درمانگاه تخصصی 

 بیمارستان 

 

آموزش به بیمار  واحد آموزش سالمت/ رابطین

 پرستار مسئول بیمار /
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 1400برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 در تمام جلسات آموزش همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 ماه ارديبهشت  
 

مراجعین سرپايی به درمانگاه  /   هفته سالمت

 بیماران بستری،کارکنان بیمارستان  

 الی 1/2/1400  چهارشنبه :

 7/2/1400سه شنبه :   

 12الی  9ساعت : 

بیمارستان / درمانگاه تخصصی 

 بیمارستان 

 واحد آموزش سالمت/ رابطین

کارشناس تغذيه / روانشناس  / آموزش به بیمار

 مسئول بیمار بالینی /  ماما  و پرستار 

 ماه ارديبهشت                                                                                                                           

 

 روز جهانی بهداشت دست 

 

مراجعین سرپايی به درمانگاه  / 

 بیماران بستری،کارکنان بیمارستان  

 

  15/2/1400چهارشنبه :  

 12الی  9ساعت : 

بیمارستان / درمانگاه تخصصی 

 بیمارستان 

واحد آموزش سالمت/ واحد کنترل عفونت / 

 واحد بهداشت محیط / رابطین

 مسئول بیمار   پرستارو  ماما آموزش به بیمار /

 ارديبهشت ماه 

 

 27/2/1400دوشنبه    مراجعین سر پايی و بستری روز جهانی فشارخون باال 

 12الی  9ساعت : 

 

واحد آموزش سالمت / رابطین آموزشی بیمار/  بیمارستان /درمانگاه تخصصی 

مسئول  ماما  و پرستار  سرپرستار درمانگاه / 

 بیمار
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 1400برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 در تمام جلسات آموزش همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 

 ماه  خرداد
 

 

     

کارکنان  -مراجعین سرپايی و بستری هفته جهانی تیروئید  

 بیمارستان

 الی  3/1400/ 3:  دوشنبه

 10/3/1400دوشنبه: 

 12الی  9ساعت 

بیمارستان / درمانگاه تخصصی 

 بیمارستان  

واحد آموزش سالمت/ کارشناس تغذيه / رابطین 

 مسئول بیمار ماما  و پرستار  آموزش سالمت / 
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 1400برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 ماه مرداد
 

 -مراجعین سرپايی و بستری روز جهانی هپاتیت

 کارکنان بیمارستان

 1400/ 4/ 6چهارشنبه  :   

 12الی  9ساعت 

واحد آموزش سالمت/ کارشناس تغذيه /  بیمارستان / درمانگاه تخصصی بیمارستان  

مسئول  ماما  و پرستار  رابطین آموزش سالمت / 

 بیمار

 

 ماه مرداد
 

 -مراجعین سرپايی و بستری هفته جهانی شیر مادر

 کارکنان بیمارستان

 الی 1400/ 4/ 13:چهارشنبه 

 1400/ 19/4سه شنبه :   

 12الی  9ساعت 

واحد آموزش سالمت/ کارشناس تغذيه /  بیمارستان / درمانگاه تخصصی بیمارستان  

مسئول  ماما  و پرستار  رابطین آموزش سالمت / 

 بیمار
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 1400برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 در تمام جلسات آموزش همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 

  ماه  شهريور                     

 

کارکنان  -مراجعین سرپايی و بستری  روز جهانی آلزايمر

 بیمارستان

  1400/ 6/ 30  سه شنبه 

  12الی   9ساعت 

رابط آموزش به  /واحد آموزش سالمت  بیمارستان / درمانگاه تخصصی 

  /روانشناس بالینی / کارشناس تغذيه /بیمار

 مسئول بیمار ماما  و پرستار 
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 1400برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 ماه مهر 
 

کارکنان  -مراجعین سرپايی و بستری روز جهانی قلب 

 بیمارستان

  7/1400 /7:  چهارشنبه 

 12الی  9ساعت: 

بیمارستان / درمانگاه 

 تخصصی  

واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به 

  /مسئول بیمار  / ماما  و پرستار  بیمارکارشناس تغذيه

 

 ماه مهر 

 

کارکنان  -مراجعین سرپايی و بستری جهانی سالمندانهفته 

 بیمارستان

 الی  7/1400/  9جمعه  : 

  7/1400/  16جمعه  : 

 12الی  9ساعت: 

بیمارستان / درمانگاه 

 تخصصی  

واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به 

ماما  و روانشناس بالینی /  /بیمارکارشناس تغذيه

 مسئول بیمار پرستار 

 

 ماه مهر
 

کارکنان  -مراجعین سرپايی و بستری روز جهانی کودک

 بیمارستان

  7/1400/  16جمعه  : 

 12الی  9ساعت: 

بیمارستان / درمانگاه 

 تخصصی  

واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به 

 پرستار مسئول بیمار /بیمارکارشناس تغذيه
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 1400امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 

 ماه مهر

 -مراجعین سرپايی و بستری غذا روز جهانی 

 کارکنان بیمارستان

  7/1400/  24شنبه  : 

 12الی  9ساعت: 

واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به  بیمارستان / درمانگاه تخصصی  

مسئول  ماما  و پرستار  /  بیمارکارشناس تغذيه

 بیمار

 

 ماه مهر   

 -مراجعین سرپايی و بستری  هفته سالمت روان

 کارکنان بیمارستان

 الی  7/1400/  18:   يکشنبه

  7/1400/  24:  شنبه 

 12الی  9ساعت: 

واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به  بیمارستان / درمانگاه تخصصی  

ماما  و  روانشناس بالینی /  /بیمارکارشناس تغذيه

 مسئول بیمار پرستار 

 

 ماه مهر             

 -مراجعین سرپايی و بستری مبارزه با سلروز جهانی 

 کارکنان بیمارستان

  7/1400/  23جمعه  : 

 12الی  9ساعت: 

ماما  و   /واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به  بیمارستان / درمانگاه تخصصی  

 مسئول بیمار پرستار 
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 1400برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.در تمام جلسات آموزش گروهی و 

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 

 ماه مهر

 -مراجعین سرپايی و بستری روز جهانی تروما 

 کارکنان بیمارستان

  7/1400/  25يکشنبه : 

 12الی  9ساعت: 

ماما  و   /واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به  بیمارستان / درمانگاه تخصصی  

 مسئول بیمار پرستار 

 

 ماه مهر     

 -مراجعین سرپايی و بستری هفته سالمت ملی بانوان ايرانی 

 کارکنان بیمارستان

 الی  1400 /7/  24شنبه  : 

  7/1400/  30:   جمعه

 12الی  9ساعت: 

سالمت/ رابط آموزش به واحد آموزش  بیمارستان / درمانگاه تخصصی  

روانشناس بالینی / پرستار و  /بیمارکارشناس تغذيه

 ماما مسئول بیمار
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 1400برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و 

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 

 آبانماه 

 -مراجعین سرپايی و بستری روز سکته مغزی 

 کارکنان بیمارستان

  1400/ 8/  7جمعه  : 

 12الی  9ساعت: 

ماما  و   /واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به  بیمارستان / درمانگاه تخصصی  

 مسئول بیمار پرستار 

 

 آبانماه      

 روز جهانی ديابت 

 

 -مراجعین سرپايی و بستری

 کارکنان بیمارستان

  1400/ 8/  23يکشنبه  : 

 12الی  9ساعت: 

واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به  بیمارستان / درمانگاه تخصصی

مسئول  ماما  و پرستار  /  بیمارکارشناس تغذيه

 بیمار

 ماه آبان                                                                                                                 

 -مراجعین سرپايی و بستری هفته حمايت از بیماران کلیوی

 کارکنان بیمارستان

 الی  1400/ 8/  20پنجشنبه  : 

  1400/ 8/  30يکشنبه  : 

 12الی  9ساعت: 

واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به  بیمارستان / درمانگاه تخصصی

ماما  و  / روانشناس بالینی /  بیمارکارشناس تغذيه

 مسئول بیمار پرستار 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.در تمام جلسات 

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 

                                           

 ماه آذر 
                                                      

 -مراجعین سرپايی و بستری روز جهانی مبارزه با ايدز 

 کارکنان بیمارستان

  1400/  9/  10:   چهارشنبه

 12الی  9ساعت: 

ماما  و   /واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به  بیمارستان / درمانگاه تخصصی  

 مسئول بیمار پرستار 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 

 بهمنماه 

 مراجعین سرپايی و هفته ملی مبارزه با سرطان 

کارکنان  -بستری

 بیمارستان

 الی  1400/ 11/  9شنبه  : 

  1400/ 11/  15جمعه  : 

 12الی  9ساعت: 

 /واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به  بیمارستان / درمانگاه تخصصی  

 مسئول بیمار ماما  و پرستار  کارشناس تغذيه / 

 

 بهمنماه      

مراجعین سرپايی و   هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری

کارکنان  -بستری

 بیمارستان

 الی  1400/ 11/  14پنج شنبه : 

  1400/ 11/  28:  پنج شنبه

 12الی  9ساعت: 

واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به  بیمارستان / درمانگاه تخصصی

مسئول  ماما  و پرستار  /  بیمارکارشناس تغذيه

 بیمار



16 
 

 

 

 

 

 

 

 1400آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال برنامه آموزش سالمت مرکز 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزايای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 

 ماه اسفند 
                                                                                             

مراجعین سرپايی و  هفته ملی سالمت مردان ايرانی  

کارکنان  -بستری

 بیمارستان

 الی  1400/ 12/  1بکشنبه  : 

  1400/ 12/   7شنبه  : 

 12الی  9ساعت: 

 /واحد آموزش سالمت/ رابط آموزش به  بیمارستان / درمانگاه تخصصی  

 مسئول بیمار ماما  و پرستار  کارشناس تغذيه / 

 

 اسفندماه                                                                                                                            

     


