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مدت  نام دوره 

 دوره 

 تاريخ  برگزاري

 شهريور  مرداد  تیر   خرداد ارديبهشت

  6و    ECG 9تفسیر 

 ) عصر ها ( 

هفته  6

 روزه 3

ECG 1 =96-91   

 عصر

ECG 2  =91-91 

 عصر

  ECG 1 
 صبح مرداد  62-66

ECG 2 
شهريور    1-5

 صبح

همايش فصلي 

 سوپروايزر آموزشي 

 سه شنبه   

 صبح خرداد 69

 سه شنبه  

 صبح شهريور 96

دوره توانمند سازي      روزه 6 مديريت پرستاري 

 بیمار پرستار آموزش  

 خرداد صبح 31-61

دوره توانمند سازي 

 سوپر وايزر  بالیني 

 تیر  صبح  61-62

دوره توانمند  سازي 

 سوپروايزر آموزشي  

 مرداد  صبح  91 – 61

 

مهاذتهاي ارتباط پرستار و 

 بیمار

 ارديبهشت 62  سه شنبه روزه9

توانمند سازي 
Welcome Nurse 

 سه شنبه

 خرداد 68

 سه شنبه

 تیر 65

 يکشنبه

 مرداد 61

 

ارديبهشت   65- 62 روزه CXR   6تفسیر 

 عصر

 شهريور 6- 3  صبح -تیر 31- 39 

 عصر

NRP 9 شهريور  61  تیر ماه 62  ارديبهشت  آتیه 61 روزه 

 آي سي يو جنرال

 عصر ها 3و6و9 

هفته  3

 روزه 3

 عصرخرداد   1 -1 

 عصر خرداد  69- 63

 عصرخرداد  68- 31

   

 سي سي يو

 صبح   3و6و9  

هفته  3

 روزه 3

 خرداد    98- 61 

 خرداد  61-65

 تیر  3-9

   

آي سي يو جراحي 

 ) صبح ( 3و6و9قلب  

هفته  3

 روزه 3

 تیر  2-2  

 تیر 99-93

 تیر 98- 61

  

NICU     ) ه هفت3 )عصر ها

 روزه 3

 تیرعصر  11-9  

 عصر  91-95

 تیر عصر 66 – 62

  

آنژيوگرافي براي 

 پرستاران )صبح ها(

 3هفته 6

 روزه

 مرداد 9 – 3   

 مرداد   8 – 91
 

 کاربرددفیبريالتور

 AEDکارديو ورژن و 

 شهريورعصر 65  عصرتیر   62   روزه9

CPR  صبحشهريور 6  تیر عصر 31    ارديبهشت  عصر 61 روزه 9 مقدماتي 

CPR  صبحشهريور  3  تیر عصر 39 خرداد عصر 31 عصرارديبهشت   31 روزه 9 پیشرفته 

 مرداد عصر 62  خرداد عصر  63 روزه 9 تهويه مکانیکي 

 عصرشهريور    96  خرداد صبح 63 روزه9 کاربرد   پیسمیکر 
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