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 گزاريتاريخ  بر مدت دوره  نام دوره 

 بهمن  دي  آذر  آبان  مهر

 عصر   ECG 1 =12-10 روزه 3هفته  2  2و    ECG 1تفسیر 

ECG 2  =19-17 عصر 

  ECG 1   =17-15   

ECG 2  =24-22   

 

 3و2و1جنرال آي سي يو 
 

 صبح مهر 25-27  روزه 3هفته  3

 صبح آبان     4-2

 صبح  آبان  11-9

   

جراحي قلب  و ي يس يآ

 )صبح ها( 3و2و1
  آبان 23-25   روزه 3هفته  3

 آذر 2-آبان  30

 آذر 9-7

  

CPR ( نوزادانNRP)   10  بهمن  1   آبان 

  3و2و1و  ي يس يس

 عصر ها 

 مهر  عصر  21-23 روزه 3هفته  3

 مهر عصر 30-28

 آبان عصر 7-5

    

NICU     ) عصر آذر  10-12   روزه 3هفته 2 )عصر ها 

 عصر آذر  19-17

  

آنژيوگرافي براي 

 )صبح ها( پرستاران

 دي 5-7    روزه 3هفته 2
 دي  12- 14

 

دفیبريالتورو کاربرد  

 AED  +  کارديوورژن 

     مهر صبح 5 روزه1

همايش فصلي 

 سوپروايزرهاي آموزشي 

 آذر15   

 

  

CPR دي16 آذر 26 آبان 23 مهر  9 روزه 1 مقدماتي و پیشرفته  

CPR  دي 17 آذر 27 آبان 24 مهر 10 روزه 1 پیشرفته  

   آذر عصر 24   روزه1 کاربرد   پیسمیکر 

  آذر عصر 18    روزه IABP 1کاربرد 

اختالل اسید و باز و  
ABG 

   آذر 1   روزه1

  دي 11 آذر 13 آبان 15 مهر 17 روزه1 مهاذتهاي ارتباط پرستار و بیمار

  آذر عصر  25-26    روزه CXR   2تفسیر 

 مین کنگره سراسري انجمن علمي پرستاران قلب ايرانهفت

 97اسفند 
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 14665 – 1569صندوق پستي :        23922270 تلفاکس:     22663166 -22663165تلفنهاي تماس :          

 .  ولی ثبت نام از طریق تماس با انجمن است(  قابل مشاهده استwww.icns.org.ir)  انجمن ينترنتيگاه ايپاکليه برنامه ها -1
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 متیاز باز آموزيا همراه با 


