
 انجمن علمي پرستاران قلب ايران                   

  1397سال  اولنیمه حضوري  برنامه هاي آموزشي                            

  (22663166)فرمائید.   برگزاري را با انجمن کنترل  تاريخ هاي و تماس بگیريد با انجمن   حتما ثبت نام براي  -1

 

 زاريتاريخ  برگ مدت دوره  نام دوره 

 شهريور مرداد  تیر  خرداد  ادريبهشت

  ECG 1   =21-19 روزه 3هفته  2  2و    ECG 1تفسير 

ECG 2  =28-26 

  ECG 1   =12-10  

ECG 2  =19-17 

 

 3و2و1جنرال آي سي يو 

 عصر ها

 عصر خرداد 10-8  روزه 3هفته  3

 عصر خرداد 22-24
 خرداد عصر  29-31

   

       

حي قلب  جراو ي يس يآ

 3و2و1

  ريت 15-13   روزه 3هفته  3

 ريت 20-22

 ريت 27-29

  

  3و2و1و  ي يس يس

 عصر ها 

 عصر نير   11-9   روزه 3هفته  3

 عصرتير  16-18

 عصرتير  23-25

  

NICU     ) عصر مرداد  8-6    روزه 3هفته 2 )عصر ها 

 عصرمرداد   13-15

 

آنژيوگرافي براي 

 )صبح ها( پرستاران

 مرداد 26-24    روزه 3فته ه2
 شهريور 2مردا تا  31

 

دفيبريالتورو کاربرد  

 AED  +  کارديوورژن 

 آبان 3 روزه1

 ب محب مهر

    خرداد عصر 1

CPR  خرداد  عصر  6  روزه 1 مقدماتي    

CPR  خرداد  عصر  7  روزه 1 پيشرفته    

    خرداد عصر 8  روزه1 کاربرد   پيسميکر 

   مرداد 23   روزه IABP 1کاربرد 

      روزهABG 1اختالل اسيد و باز و  

      روزه1 مهاذتهاي ارتباط پرستار و بيمار

    خرداد  16-17  روزه CXR   2تفسير 

اصول مديريت   يکروزه  مدیریت پرستاري  عصر 

و سوپروايزر  براي 

   سر پرستار 
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 متیاز باز آموزيا همراه با 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ان قلب ايرانانجمن علمي پرستار
 

 در مراکز درمانی حضوری برگزاری  کالسهای 
 با امتياز باز آموزی 

 
 NRP حقوق بيمار

 ) احياي نوزادان(
IVTherapy   و

 محاسبات داروئي

رهبري و مديريت اثر  گزارش نويسي

 بخش در  پرستاري

 کاربرد  ABGتفسير  تکريم اربار رجوع

 ونتيالتور

 اورژانسهاي 

 قلب و عروق

 مديريت بحران

مهارت ارتباط بيمار  

 پرستار-

CPR   کاربرد پيسميکر مقدماتي 

 

 RCA مراقبت زخم
 )تخليل علل ريشه اي (

کاربرد شوک  پايش هموديناميک  يماربايمني 

الکتريکي در 

 آريتمي 

 حل مسئله ECGآموزش 

 اورژانسهاي قلبي اخالق پرستاري 

 

طرز کار و 

مراقبت کاتتر 

 پورت 

هاي زخم مراقبت

 فشاري 

 مديريت خطر

مديريت راههاي  خظاهاي پرستاري

 هوائي 

پرستاري 

 انکولوژي

نگارش تشخيص 

 هاي پرستاري

 کنترل عفونت

 

مراقبتهاي پايان 

 زندگي 

مراقبتهاي بعد از 

 احيا ق قلبي تنفسي

 مديريت استرس خظاهاي داروئي  شيمي درماني 

تمي مروري  بر آري CPRداروهاي  آموزش بيمار 

 هاي  خطرناک 

راههاي کاهش خطا  داروهاي قلبي 

 هاي داروئي 

 

         

 

 

 

 غير حضوری  انجمن علمی پرستاران قلب ایران  برگزاری  کالسهای 
 با امتياز باز آموزی 

 
و   IVTherapy مقدماتي    CPR اصول آموزش بيمار 

 محاسبات داروئي

 ABGتفسير     مقدماتي   CPR ايمني بيمار  

 

مهارت ارتباط بيمار  

 پرستار-

NRP 
 ) احياي نوزادان(

 کاربرد پيسميکر

 

کاربرد شوک  پايش هموديناميک  گزارش نويسي

الکتريکي در 

 آريتمي 
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