انجمن علمي پرستاران قلب ايران
همراه با امتیاز باز آموزي

برنامه هاي آموزشي نیمه دوم سال 1396
(براي ثبت نام حتما با انجمن تماس بگیريد)
نام دوره

تاريخ برگزاري

مدت دوره
 13آذر و  18- 20آذر

تفسير  ECGمقدماتي

 4روز

تفسير CXR

 2روزه

 19- 20آذر

عصر ها

آي سي يو جراحي قلب (1 )OHو2و3

 3هفته  3روزه

OH1
 24- 26آبان

OH2
 1- 3آذر

OH3
 8- 10آذر

سي سي يو 1و2و( 3عصر ها )

 3هفته  3روزه

سي سي يو 1

سي سي يو 2

سي سي يو 3

 11- 13آذر عصر ها

 18- 20آذر عصر ها

 25- 27آذرعصر ها

آي سي يو جنرال  1و  2و 3

 3هفته  3روزه

 29آذر 1-دي

6- 8دي

 13 - 15دي

2هفته  3روزه

 2- 4دي(عصر)

 9- 11دي (عصر)

2هفته  3روزه

آنژيوگرافي  .کاتتريسم

آنژيوپالستي و EPS

 20- 22دي

 27- 29دي

 23مهر

 19آذر

ب محب مهر

ب محب مهر

 20آذر

 27آذر عصر

NICU

(عصر ها )

آنژيوگرافي براي پرستاران (صبح ها)
 CPRمقدماتي

 1روزه

 CPRپيشرفته

 1روزه

موارد استفاده و طريقه کاربرد

1روزه

 18دي عصر
 25دي

ب محب مهر
 16آذر

 3آبان

 11بهمن عصر

ب محب مهر

دفيبريالتورو کارديوورژن AED +

 18بهمن عصر

 10آبان

موارد استفاده و طريقه کاربرد پيسميکر

1روزه

موارد استفاده و طريقه کاربرد IABP

 1روزه

اختالل اسيد و باز و ABG

1روزه

 2آبان

مهاذتهاي ارتباط پرستار و بيمار

1روزه

 23آذر

ششمين کنگره سراسري انجمن علمي

 4روزه

8- 11اسفند 96

 21دي عصر
 5آذر

 2دي عصر
 9بهمن عصر

پرستاران قلب ايران
انجمن عالوه ب ر کالسهاي فوق آمادگي خود را براي برگزاري کالسهاي آموزشي در مراکز درماني در همه موارد پرستاري از جمله موارد زير اعالم مي دارد
مهارت ارتباط بيمار

حقوق بيمار

کنترل عفونت

تکريم اربار رجوع

پرستارايمني و سالنت

 IVTherapyو

مديريت زخم

کاربرد پيسميکر

محاسبات داروئي
پايش هموديناميک

تفسير ABG

شغلي

رهبري و مديريت

تربيت پرسپتور شيپ

اثر بخش در
پرستاري

خيابان وليعصر – ابتداي بزرگراه نيايش –بيمارستان قلب شهيد رجائي – ساختمان نيروي انساني – طبقه دوم
تلفنهاي تماس 22663166 - 22663165:

تلفاکس23922270 :

صندوق پستي 14665 – 1569:

 - 1کليه برنامه ها پايگاه اينترنتي انجمن ( ) www.icns.org.irقابل مشاهده است.
 -2براي شرکت در کالسها بايد تا  20روز قبل از برگزاري ،ثبت نام انجام گرفته باشد.

نگارش تشخيص

کاربرد

هاي پرستاري

ونتيالتور

