انجمن علمي پرستاران قلب ايران -برنامه هاي آموزشي حضوري نیمه اول سال 9318
براي ثبت نام حتما با انجمن تماس بگیريد و تاريخ هاي برگزاري را با انجمن کنترل فرمائید)66223922( .
نام دوره

تاريخ برگزاري

مدت

مرداد

شهريور

تفسیر  9 ECGو 6

 6هفته

91-96= ECG 9

ECG 9

ECG 6

( عصر ها )

 3روزه

عصر

 66-62مرداد صبح

دوره

ارديبهشت

تیر

خرداد

 5-1شهريور

91-91 = ECG 6

صبح

عصر

همايش فصلي
سوپروايزر آموزشي
مديريت پرستاري

 6روزه

مهاذتهاي ارتباط پرستار و

9روزه

سه شنبه

سه شنبه

 69خرداد صبح

 96شهريور صبح
دوره توانمند سازي

دوره توانمند سازي

دوره توانمند سازي
بیمار

سوپر وايزر بالیني

سوپروايزر آموزشي

 61-31خرداد صبح

 62-61تیر صبح

 91 – 61مرداد صبح

پرستار آموزش

بیمار

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

يکشنبه

 62ارديبهشت

 68خرداد

 65تیر

 61مرداد

 65- 62ارديبهشت

تفسیر CXR

 6روزه

آي سي يو جنرال

 3هفته

 1 -1خرداد عصر

9و6و 3عصر ها

 3روزه

 69- 63خرداد عصر

سي سي يو

 3هفته

 98- 61خرداد

 3روزه

 65-61خرداد

 6- 3شهريور

 31- 39تیر -صبح

عصر

عصر

 68- 31خرداد عصر

9و6و 3صبح

 9-3تیر
آي سي يو جراحي

 3هفته

 2-2تیر

قلب 9و6و ( 3صبح )

 3روزه

 93-99تیر

( NICUعصر ها )

3هفته

 91-8تیرعصر

 3روزه

 95-91عصر

 98- 61تیر

 66 – 62تیر عصر

آنژيوگرافي براي

6هفته 3

 9 – 3مرداد

پرستاران (صبح ها)

روزه

 8 – 91مرداد

کاربرددفیبريالتور

9روزه

 62تیر صبح

 65شهريور
عصر

کارديو ورژن و AED
 CPRمقدماتي و

 9روزه

 61ارديبهشت عصر

 6شهريور

 31تیر عصر

پیشرفته

صبح

 CPRپیشرفته

 9روزه

 31ارديبهشت عصر

 3شهريور

 39تیر عصر

صبح

تهويه مکانیکي

 9روزه

 63خرداد عصر

 62مرداد عصر

کاربرد پیسمیکر

9روزه

 63خرداد صبح

 96شهريور صبح

خیابان ولیعصر – ابتداي بزرگراه هاشمي رفسنجاني –بیمارستان قلب شهید رجائي – ساختمان نیروي انساني – طبقه دوم
تلفنهاي تماس 66223922 -66223925:

تلفاکس63166611 :

صندوق پستي 92225 – 9521:

 -9کلیه ثبت نام از طريق تماس با انجمن است  -6آموزشهاي مجازي ( غیر حضوري )انجمن هم آغاز به کار کرد .

