
 

 انجمن علمي پرستاران قلب ايران

  6931نیمه دوم سال برنامه هاي آموزشي 

 متیاز باز آموزي با همراه     
 

 تاريخ  برگزاري مدت دوره  نام دوره 

 6-8 يمقدمات روزه 3هفته  2 )عصر ها( شرفتهيمقدماتي  و پ ECGتفسير 

 آبان )عصر(

 53-51شرفته يپ

 )عصر(آبان

 

   رذآ 51-22 روزه CXR   2تفسير 

 OH1 روزه 3هفته  3 3و2و5 (OH)آي سي يو جراحي قلب 

 آبان 26-22
OH2 

 آذر 3-5
OH3 

 آذر  52-8

 5و ي يس يس روزه 3هفته  3 )عصر ها ( 3و2و5و  ي يس يس

 عصر ها آذر  53-55

  2و ي يس يس

 عصر ها آذر 22-58

 3و ي يس يس

 عصر هاآذر 22-21

 دي 53 -  51 يد6-8 دي  5-آذر 21 روزه 3 هفته 3 3و  2و  5و جنرال ي يس يآ

NICU     ) عصر(دي   1-55 )عصر(يد  2-2 روزه 3هفته 2 )عصر ها(  

 )صبح ها( آنژيوگرافي براي پرستاران

 

 سمي. کاتتر يوگرافيآنژ روزه 3هفته 2

 دي     22-22

 EPSو  يوپالستيآنژ

 دي   21-22

 

CPR  مهر  23 روزه 5 مقدماتي  

 ب محب مهر

  دي عصر 58

CPR  مهر  22 روزه 5 پيشرفته 

 ب محب مهر

  دي عصر  21

موارد استفاده و طريقه کاربرد  

 AED  +  دفيبريالتورو کارديوورژن 

 آبان 3 روزه5

 ب محب مهر

 عصر  بهمن 55 

 بهمن عصر 58  آبان  52 روزه5 موارد استفاده و طريقه کاربرد   پيسميکر 

  عصردي   25  روزه IABP 5موارد استفاده و طريقه کاربرد 

 عصر دي 2 آذر 1 آبان 2 روزهABG 5اختالل اسيد و باز و  

 عصر بهمن 1    آذر 23 روزه5 مهاذتهاي ارتباط پرستار و بيمار

کنگره سراسري انجمن علمي پستاران  ششمين 

 قلب ايران

   16اسفند 8-55 روزه 2

 

 اردر کالسهاي فوق  آمادگي خود را براي برگزاري  کالسهاي آموزشي در مراکز درماني  در همه موارد پرستاري  از جمله موارد زير اعالم مي دانجمن  عالوه ب

  

مهارت ارتباط بيمار 

 پرستار-

و   IVTherapy تکريم اربار رجوع کنترل عفونت حقوق بيمار

 محاسبات داروئي

 کاربرد پيسميکر مديريت زخم

ني و سالنت ايم

 شغلي

رهبري و مديريت  ABGتفسير  پايش هموديناميک 

اثر بخش در 

 پرستاري

نگارش تشخيص  تربيت پرسپتور شيپ

 هاي پرستاري

 کاربرد 

 ونتيالتور
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