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 شرکت در وبینار و آزمون و نیز مطالب ،فیلم و اسالید های اساتید در این گروه به اشتراک گذاشته شود.

بعد از کالس نیز هفته هابا شرکت دادن اساتید در هر گروه واتساپی ، شما میتوانید با طرح پرسش  حتی  -4
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هزار تومان  و برنامه های  40هزینه هر برنامه وبینار )غیر حضوری ( با تصویب دفتر آموزش مداوم   -6

 .هزار تومان خواهد بود 50حضوری  

قلب و مراقبت  پرستاری  موضوعاتدر  مایل به تدریس خود از همه عالقمندان و اساتید با تجربه که  -7

 . استقبال می کنیم باشند ویژه 

  اعمال گردد.تغییراتی  و درخواست آنان ممکن است بر حسب ضرورتاساتید مدرس در فهرست  -8

 پیام بگذارید.     )09196814894برای دریافت پاسخ سواالت در واتساپ انجمن ) -9



کد  تاریخ روز

 شناسه

 استاد محتوای درسی نام کالس

 محسنی پورآقای  ( حضوری )پیشرفته  CPR پیشرفته CPR 178359 فروردی 27 شنبه

 دکتر مقنیخانم  (NRP) در نوزادان NRP CPR 179059 فروردین 28 یکشنبه

دکتر آقای  ئیتروما بیماران   مراقبتهای پرستاری در تروما 179060 فروردین 30 هسه شنب

 پیشگوئی

 پایش 177933 اردیبهشت 10 دوشنیه
ECG 

 صفدریآقای  شرایط بحرانیدر  ECGاصول پایش 

 

 سه شنیه

 نیاکانمریم  خانم  (ICU Corvidویژگی های مراقبت  ICU Corvid 177958 اردیبهشت 6

 
 پنج شنبه

 1نظارت بالینی اثر بخش  کنفرانس فصلی 177911 اردیبهشت 15
 ویژه ی سوپرایزر ها ی آموزشی 

 اساتید

 محسنی پورآقای  ACLS 2020 پیشرفته CPR 177912 اردیبهشت 17 شنبه

در کاربرد خون و فرآورده (همو ویژالنس  همو ویژالنس 179061 اردیبهشت 17 شنبه

 ) های  آن

 دکتر مقنیخانم 

دکتر آقای  و محاسبات داروئی  IVTherapyاصول  محاسبات داروئی 177915 اردیبهشت 18 شنبهیک
 پیشگوئی

 دکتر مقنیخانم  اصول احیای نوزادان NRP 177922 اردیبهشت 19 دوشنبه

بیمار  کالمی و –مهارتهای ارتباط پرستار  1اصول ارتباط  177918 اردیبهشت 18 یکشنبه

 غیر کالمیی

 صفدریآقای 

 دکتر دهقانیخانم 

 2 بیمار–مهارتهای ارتباط پرستار  2اصول ارتباط  179063 اردیبهشت 19 دوشنبه
 خوب گوش دادن   و همدلی

 دکتر دهقانیخانم 

 3بیمار  –مهارتهای ارتباط پرستار  3ااصول ارتباط  179064 اردیبهشت 25 یکشنبه

مهارت پرسش و مهارت پاسخ به )
 ( سواالت سخت بیماران

 دکتر اینانلوخانم 

 نم گنجیخا
 

موارد استفاده و طريقه کاربرد دفیبريالتور  دفیبریالتور 178306 اردیبهشت 26 شنبه

و کاردیو ورژن در درمان آريتمي هاي 
 قلبي

 آقای محسنی پور

مهارت آموزش  177954 خرداد  28 دوشنبه

 بالین )کوچینگ(

اصول خود مدیریتی ) کوچینگ (در ارتقای 

 مهارت بالینی پرستاران

 دهقانی دکتر

 2مهارتهای آموزش بالین  2مهارت آموزش 179065 خرداد 29 دوشنبه

 

 اساتید

 3مهارتهای آموزش بالین  3مهارت آموزش 179066 تیر 6 سه شنبه
 

 اساتید

 خانم گنجی اصول مدیریت استرس مدیریت استرس 177919 اردیبهشت 21 چهارشنبه

 نصیر دیوانی نیمدیریت خطر و ایم مدیریت خطر 177924 اردیبهشت 22 پنج شنبه

اصول پایش بیماران در شرایط  پایش صول ا 177952 اردیبهشت 24 شنبه
 بحرانی

 صفدریقای آ

اصول مراقبتهای پرستاری در بیماری حاد  ACS 177914 اردیبهشت 27 سه شنبه
 عروق کرونر

دکتر مقدم آقای 
 نیا

ر دکتخانم  اصول آموزش بیمار آموزش بیمار 177961 اردیبهشت 28 جمعه

 فراهانی

کاربرد تفکر نقادانه  در مراقبتهای  تفکر نقادانه 177967 اردیبهشت 31 شنبه

 پرستاری

دکتر نور الدین 

 محمدی



 مفهوم مراقبتهای ویژه ICU g 1 177930 اردیبهشت 21 چهارشنبه

 

 صفدری آقای

بررسی سالمت و پایش بیماران آی  ICU g 2 177936 اردیبهشت 22 پنج شنبه
 سی یو

آقای دکتر مقدم 
 نیا

مشکالت متداول بیماران در آی سی یو  ICU g 3 177963 اردیبهشت 28 چهارشنبه

 جنرال

 دکتر شریعتآقای 

 (IV Therapyاصول  سرم درمانی ) ICU g 4 177964 اردیبهشت 29 پنج شنبه

 )کاربرد دارو ها و محاسبات داروئی(

آقای صادقی 

 شرمه

مراقبتهای پرستاری در بیماری های حاد  ICU g 5 178099 خرداد 3 چهار شنبه
) تفسیر   ARDSسیستم تنفسی و 

ABG ) 

دکتر مقدم آقای 
 نیا

مدیریت  1دستگاه تهویه مکانیکی  ICU g 6 178101 خرداد 4 شنبه
اولیه و جدا راههای هوائی تنظیمات 

 سازی

آقای دکتر 
 پیشگوئی

مراقبتهای پرستاری در هیپوتانسیون و  ICU g 7 178109 خرداد 11 چهار شنبه
 انواع شوکها

 دکتر شریعتآقای 

خانم سید  اورژانسهای مغز و اعصاب ICU g 8 178110 خرداد 12 پنجشنبه

 الشهدائی 

 دکتر شریعتآقای  وما هاپرستاری در تر ICU g 9 178111 خرداد 18 چهار شنبه

 پیشرفته ICU g 10 CPR 178113 خرداد 19 پنجشنبه
ACLS 2020 

آقای صادقی 
 شرمه

 ECG 1 177942 اردیبهشت 24 شنبه

 

ECG  تکنیک الکتروکاردیوگرافی  –نرمال– 

 ECGمانیتورینگ 

دکتر ذاکری خانم 

 مقدم

 ECG 2 177950 اردیبهشت 25 یکشنبه
 

دکتر ذاکری خانم  و دهلیزیدیس ریتمی های سینوسی 
 مقدم

  177966 اردیبهشت 31 شنبه

ECG 3 

و بطنی  در  AVدیس ریتمی های گره 

ECG 

دکتر ذاکری خانم 

 مقدم

  178098 خرداد 1 یکشنبه
ECG 4 

 

 BBBبزرگی دهلیز ها و هیپرتروفی  و 
 ECGدر 

دکتر ذاکری خانم 
 مقدم

 ECG 5 178103 خرداد 7 شنبه

 

و نکروز در   injury -تعییرات ایسکمی

ECG 

دکتر ذاکری خانم 

 مقدم

 ECG6 178105 خرداد 8 یکشنبه
 

سندرم ها  -دیس ریتمی ها ی مشکل
در  -در کودکان -اختالالت الکترولیت

 ECGدر   پیسمیکر

دکتر مقدم آقای 
 نیا

آقای دکتر مقدم  ECG در یافتراق یها صیتشخ ECG7 178115 خرداد 18 چهار شنبه
 نیا

 نی پورآقای محس

و باز  دیدر اختالالت  اس یمراقبت پرستار ABG 178173 خرداد 1 یکشنبه
 ( ABG ریو  تفس

دکتر خانم 
 منجذبی

موارد استفاده و طریقه کاربرد دارو های  1دارو های قلبی  178422 خرداد 2 دوشنبه

 قلبی عروقی
 نیوتانسی، آنژ تراتهایها،  ن یتمیآر یآنت(

 پریه ی، آنت  ها کیتیبالکرها ،  ،ترومبو ل
 )ها ویتنس

آقای صادقی 

 شرمه

موارد استفاده و طریقه کاربرد دارو های  2دارو های قلبی  178423 خرداد 9 دوشنبه

 2قلبی عروقی 
 یپالکت ها، آنت یها ،آنت دیپیل ی،آنت )

مثبت  نوتروپیا یکوآگوالنت ها  دارو ها

آقای صادقی 

 شرمه



 یو نور اپ نینفر ی) اپ یدیکوزیگل ریغ

 (نی. دوبوتامنیام،دوپ نینفر

مراقبت بعد از  177957 اردیبهشت  26 سه شنبه
 1جراحی ها 

 مراقبتهای پرستاری بعد از جراحی ها
 )مراقبتهای جامع نگر بعد از جراحی ها (

 خانم سوفالی

مراقبت بعد از  177960 خرداد 4 چهار شنبه

 2جراحی ها 

 درن ها و پانسمانها –زخم ها 

 تهای پرستاریومراقب

 خانم دکتر خاچیان

گزارش نویسی  و  178260 خرداد 10 سه شنبه

 گزارش دهی

 دکتر خوشنوا خانم  گزارش نویسی  و گزارش دهی

تفسیر آورژانسهای رادیوگرافی قفسه  CXR1 178271 خرداد 11 چهار شنبه
 سینه ) رادیوگرافی طبیعی (

 دکتر بخشی

سیر آورژانسهای رادیوگرافی قفسه تف CXR2 178274 خرداد 12 پنجشنبه

 سینه ) رادیوگرافی پاتولوژیک(

 دکتر بخشی

دکتر علی خانم  NICUکاربرد  انکوباتور  در  انکوباتور 177940 خرداد 19 پنجشنبه
 نژاد

 آقای پیام امامی ی بیمارستانیدر اورژانسها تریاژ بیماران تریاژ 178304 خرداد 22 یکشنبه

 -تراب دکتر اشک زیبائی شناسی در مراقبتهای پرستاری زیبائی شناسی 177946 خرداد 25 چهار شنبه

 دکتر راد مهر

مفهوم ترخیص ایمن  و مراقبتهای  ترخیص ایمن 178309 خرداد 26 پنجشنبه
 پرستاری

خانم عاطفه نصیر 
 دیوانی

مهارت آموزش  178327 خرداد 28 شنبه

 )کوچینگ( 1بالین

در ارتقای اصول خود مدیریتی ) کوچینگ (

 مهارت بالینی پرستاران

 دکتر دهقانیخانم 

 2مهارتهای آموزش بالین  2مهارت آموزش 178329 خرداد 29 یکشنبه
 

 اساتید

 3مهارتهای آموزش بالین  3مهارت آموزش 177954 تیر 6 دوشنبه

 

 اساتید

 -تر اینانلودکخانم  اصول خود مراقبتی برای پرستاران خود مراقبتی 179018 خرداد 30 دوشنبه

 گنجیخانم 

کاربرد پدیدارشناسی در مراقبتهای   شناسی یدارپدی 178334 خرداد 31 سه شنبه
 پرستاری

 ور الدیندکتر ن
 محمدی

 

مدیریت پرستاری  178212 خرداد 2 دوشنبه
1 

رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
1 

 –برنامه ریزی  -اصول مدیریت

 سازماندهی در پرستاری

 ر جاللخانم جعف

مدیریت پرستاری  178214 خرداد 3 سه شنبه

2 

 2رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری

 –استاندارد ها  –) تامین نیروی انسانی 

 توسعه و بهسازی کارکنان پرستاری(

 خانم جعفر جالل

رهبری و مدیریت  178216 خرداد 9 دوشنبه

اثر بخش در 
 3پرستاری 

تاری رهبری و مدیریت اثر بخش در پرس

3 
)هدایت ورهبری، انگیره سازی در 

 کارکنان پرستاری و تیم مراقبت (

 خانم جعفر جالل

رهبری و مدیریت  178219 خرداد 10 سه شنبه
اثر بخش در 

 4پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
4 

) ارتباط اثر بخش سازماني بین ارائه 

 دهندگان خدمات (

 خانم مهرزاد باقری

رهبری و مدیریت  178222 خرداد 16 دوشنبه

اثر بخش در 
 5پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 

5 

 خانم مهرزاد باقری



)اصول حل مشکل و تصمیم گیری در 

 مدیریت پرستاری(

رهبری و مدیریت  178254 خرداد 17 سه شنبه
اثر بخش در 

 6پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
6 

نظارت و ارزشیابی در مدیریت  – )کنترل
 پرستاری(

 خانم جعفر جالل
 

رهبری و مدیریت  178255 خرداد 23 دوشنبه

اثر بخش در 
 7پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 

7 
)اصول ثبت و گزارش دهي و گزارش 

 نويسي(

 خانم مهرزاد باقری

رهبری و مدیریت  178257 خرداد 24 سه شنبه
 اثر بخش در

 8پرستاری 
 

رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
8 

 )مدیریت خطر و ایمنی بیمار (

 خانم نصیر دیوانی

پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و  1آنژیوگرافی  178281 خرداد 16 دوشنبه

 (1آنژيوگرافي ) 
 پرستاری مدیریت 

 بخش آنژیوگرافیدر 

 آقای دکتر بخشی

پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و  2رافی آنژیوگ 178283 خرداد 17 سه شنبه
 (2آنژيوگرافي ) 

 مراقبتهای پرستاری
 در اینترونشنال کاردیولوژی  ،

 آقای دکتر بخشی

پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و  3آنژیوگرافی  178288 خرداد 21 شنبه

 (3آنژيوگرافي) 
 

 آقای دکتر بخشی

در بخش هاي کاتتريسم و پرستاري  4آنژیوگرافی  178289 خرداد 22 یکشنبه

 (4آنژيوگرافي) 

 آقای دکتر بخشی

پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و  5آنژیوگرافی  178302 خرداد 28 شنبه

 (5آنژيوگرافي) 

 آقای دکتر بخشی

پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و  6آنژیوگرافی  178303 خرداد 29 یکشنبه
 (6آنژيوگرافي) 

رو پرستاري در واحد طالعات الکت

 (EPSفیزيولوژي قلب )

 آقای دکتر بخشی

 آقای دکتر قادری 1مدیریت زخم  1مدیریت زخم  178267 خرداد 25 چهار شنبه

 دکتر بهرام قادری 2مدیریت زخم  2مدیریت زخم  178268 خرداد 26 پنجشنبه

مفهوم پرستاری مراقبتهای ویژه سی  CCU 1 178336 خرداد 23 دوشنبه

 سی یو

 صفدریآقای 

بررسی سالمت و پایش بیماران  سی  CCU 2 178339 خرداد 24 ه شنبهس
 سی یو

صادقی آقای 
 شرمه

و اقدامات تشخیصی تهاجمی و  CCU 3 ACS 178340 خرداد 30 دوشنبه

 غیر تهاجمی

صادقی آقای 

 شرمه

دکتر ذاکری خانم  نرمال ( ECGاصول الکتروکاردیوگرافی ) CCU 4 178342 خرداد 31 سه شنبه

 مقدم

دکتر ذاکری خانم  دیس ریتمی های سینوسی و دهلیزی CCU 5 178350 تیر 6 دوشنبه
 مقدم

دکتر ذاکری خانم  و بطنی AVدیس ریتمی های گره  CCU 6 178351 تیر 7 سه شنبه

 مقدم



 و نکروز  injury -تعییرات ایسکمی CCU 7 178352 تیر 13 دوشنبه

 

دکتر ذاکری خانم 

 مقدم

 مراقبتهای پرستاری CCU 8 178354 تیر 14 سه شنبه
در اینترونشنال کاردیولوژی  ، در بیماران 

 کرونری حاد

 دکتر بخشیآقای 

 مراقبت پرستاری در اورژانسهای قلب CCU 9 178356 تیر 20 دوشنبه

 

دکتر مقدم آقای 

 نیا

موارد استفاده و طریقه کاربر دارو های  CCU 10 178362 تیر 21 سه شنبه
 قلبی

 ر شریعتدکتآقای 

اقدامات  178535 تیر  1 چهار شنبه

 1تشخیصی
 

اقدامات تشخیصی در بیماریهای قلب و 

 1عروق و توجهات پرستاری 
  -بیو مارکر ها –)آزمایشهای خونی روتین 

 لیپو پروتئین ها ....( –آنزیم ها 

خانم دکتر 

 حسامی

اقدامات  178536 تیر 2 پنجشنبه
 2تشخیصی

ریهای قلب و اقدامات تشخیصی در بیما
 2عروق و توجهات پرستاری 

(ETT-  – اانواع  –انواع  هواتر مانیتور

سی تی  -تالیوم اسکن –کوکاردیوگرافی 
 آنژیوگرافی

آقای صادقی 
 شرمه

کاربرد تهویه  178412 تیر 4 شنبه
 1مکانیکی 

 مدیریت راه هوائی
 تصمیم گیری برای تهویه حمایتی

 اینتیوباسیون  و تهویه مکانیکی

 آقای دکتر شریعت

کاربرد تهویه  178414 تیر 5 یکشنبه
 2مکانیکی 

 کاربرد تهویه مکانیکی
 انواع  و مد های تهویه مکانیکی

پانل آالرم و  –تنظیمات اولیه پانل کنترل 

 پانل مانیتورینگ
 مراقبتهای پرستاری

 آقای دکتر بخشی

کاربرد تهویه  178416 تیر  11 شنبه
 3مکانیکی 

 مکانیکی کاربرد تهویه
 – COPD- ARDSتنظیمات پیشرفته در 

 19کووید  -جراحی های بزرگ

جداسازی از دستگاه مراقبتهای 
 پرستاری

 دکتر بخشی

کاربرد تهویه  178418 تیر 12 یکشنبه

 4مکانیکی 

 کاربرد تهویه غیر تهاجمی

BIPAP- CPAP 

دکتر  مجید آقای 

 موالئی

پیشگیری و کنترل  1عفونت  کنترل 1کنترل عفونت 178419 تیر 7 سه شنبه

 عفونت عمومی در بیمارستان

 آقای صفری

پیشگیری و کنترل  2کنترل عفونت  2کنترل عفونت 178421 تیر 8 چهار شنبه
 عفونت بیمارستان در بخشهای خاص

 اقای صفری

اورژانسهای کلیوی  179011 تیر 8 چهار شنبه

 و مجاری ادراری

مراقبتهای پرستاری در اورژانسهای 

 لیوی و مجاری ادراریک

 نصیر دیوانیخانم 

کاربردجامعه  179012 تیر  9 پنجشنبه
 شناسی

کاربرد جامعه شناسی در مراقبتهای 
 پرستاری

دکتر وداد آقای 
 هیر

 مایع درمانی و محاسبات داروئی محاسبات داروئی 178425 تیر 13 دوشنبه

 
 

 دکتر شریعتآقای 

 آقای محسنی پور ACLS 2020 پیشرفته CPR 178526 تیر 14 سه شنبه

انفورماتیک در  179013 تیر 18 شنبه

 پرستاری

 خانم دکتر  درویش کاربرد انفورماتیک در پرستاری

موارد استفاده و طریقه کاربرد تجهیزات و  ترالی اورژانس 179021 تیر 25 شنبه
 داروهای ترالی اورژانس

 آقای محسنی پور



 دکتر صالحیخانم  پرستار و قانون نونپرستار و قا 179029 تیر 26 یکشنبه

اورژانسهای قلب  179030 تیر 28 سه شنبه
 کودکان

راد  دکتر آقای  پرستاری در اورژانسهای قلب کودکان
 گودرزی

دکتر مقدم آقای  Post CCUمراقبت های پررستاری در  Post CCU  تیر 28 سه شنبه

 نیا

 خانم زهرا گودرزی 1تاری در نوزادان اصول مراقبتهای پرس NICU 1 178398 تیر 4 شنبه

 اصول مراقبتهای پرستاری NICU 2 178399 تیر 5 یکشنبه
 (NIDCAP) 2نوزادان 

 خانم زهرا گودرزی

 خانم زهرا گودرزی تغذیه نوزاد با شیر مادر NICU 3 178400 تیر 11 شنبه

کتر علینژاد خانم د نوزاد نارس و مراقبتهای پرستاری NICU 4 178401 تیر 12 یکشنبه
 نائینی

مراقبت نوزادان در شرایط پر خطر  NICU 5 178405 تیر 20 دوشنبه

1(ACoRN 1 ) 

 خانم کشت دار

مراقبت نوزادان در شرایط پر خطر  NICU 6 178406 تیر 21 سه شنبه
2(ACoRN 2) 

 خانم کشت دار

 اصول سرم درمانی و محاسبات داروئی NICU 7 178407 تیر 25 شنبه

 

 کتر مقنیدخانم 

 کاربرد دستگاه تهویه مکانیکی در نوزادان NICU 8 178408 تیر 26 یکشنبه
 

 دکنر مقنیخانم 

 هموويژالنس NICU 9 178409 مرداد 1 شنبه

 )کاربرد خون و مشتقات آن(

 دکتر مقنیخانم 

 دکتر مقنیخانم  NICU 10 NRP 178411 مرداد 22 یکشنبه

استاندارد های مراقبت پرستاری در آی  ICU- OH 1 178433 تیر 15 چهار شنبه
 سی یو جراحی قلب

 دکتر بخشیآقای 

 آقای دکتر بخشی پایش بیماران  آی سی یو جراحی قلب ICU- OH 2 178434 تیر 16 پنجشنبه

مراقبت پرستاری در آی سی یو جراحی  ICU- OH 3 178503 تیر 22 چهار شنبه
) بر حسب نوع اختالل و تکنیک 1قلب 

 (جراحی 

 آقای دکتر بخشی

مراقبت پرستاری در  آی سی یو جراحی  ICU- OH 4 178505 تیر 23 پنجشنبه
)پیشگیری و درمان  عوارض شایع 2قلب 

 بعد از جراحی قلب (

 آقای دکتر بخشی

مراقبت پرستاری در اختالالت آب و  ICU- OH 5 178508 تیر 29 چهار شنبه
الکترولیت و اسید و باز بعد از جراحی 

 ( ABGلب) تفسیر  ق

 آقای دکتر بخشی

 مراقبتهای  پرستاری درنارسائی قلب ICU- OH 6 178509 تیر 30 پنجشنبه

در آی سی یو  VADو  IABP) کاربرد 

 جراحی قلب (

 آقای دکتر بخشی

داروهای قلبی مورد استفاده در آی سی  ICU- OH 7 178510 مرداد 5 چهارشنبه

 ییو جراحی قلب  و محاسبات داروئ

 آقای دکتر بخشی

 کار برد دستگاه تهویه مکانیکی ICU- OH 8 178511 مرداد 6 پنج شنبه
 در آی سی یو جراحی قلب

و تنظیمات آن و  روش ایمن جداسازی  

 از بیمار

 آقای دکتر بخشی



در آی سی یو جراحی قلب و  ICU- OH 9 ACLS 178513 مرداد 12 چهارشنبه

 استرنوتومی اورژانسی

بخشیآقای دکتر   

نکات اساسی مراقبت پرستاری در آی  ICU- OH 10 178514 مرداد 13 پنج شنبه
سر  –سی یو جراحی قلب ) چالش ها 

 تله ها( -نخ ها

 آقای دکتر بخشی

 1مدیریت مراقبت سالمت در منزل    1مراقبت در منزل  178515 تیر 15 چهار شنبه

 ندیفرا –-ساختار  -) مفهوم مراقبت 

 مراقبت(

 جعفر جاللخانم 

 

 2مدیریت مراقبت سالمت در منزل    2مراقبت در منزل  178516 تیر 16 پنجشنبه

 یمنیاصول ا -پرستاران فیشرح وظا

 (یثبت و مستند ساز-مارانیکارکنان و ب

 خانم جعفر جالل

 

بیمار و  -)  مهارتهای ارتباط پرستار 3مراقبت در منزل  178517 تیر 22 چهار شنبه

 زل (خانواده در من

 صفدریآقای 

خانم دکتر ذاکری  ) بررسی سالمت ( 4مراقبت در منزل  178518 تیر 23 پنجشنبه
 مقدم

) مراقبتهای پرستاری در بیماران عروق  5مراقبت در منزل  178520 تیر 29 چهار شنبه

 کرونر

 دکتر ذاکری مقدم

 دکتر مقدم نیا ب  () پرستاری در نارسائی قل 6مراقبت در منزل  178523 تیر 30 پنجشنبه

 دکتر رسولیخانم  تسکینی  مراقبتها 7مراقبت در منزل  178524 مرداد 5 چهار شنبه

 مراقبتهای مرحله پایان زندگی 8مراقبت در منزل  178525 مرداد 6 پنجشنبه

مراقبت از خود  –سوگ  –) داغداری 

 پرستار(

 صفدریآقای 

 محسنی پورآقای  استفاده و طریقه کاربرد دفیبریالتور موارد دفیبریالتور 178306  مرداد 2 یکشنبه

موارد استفاده و طریقه کاربرد پیسمیکر  پیسمیکر موقت 178307 مرداد 3 دوشنبه
 موقت

 دکتر بخشی

بیمار  کالمی و –مهارتهای ارتباط پرستار  1ارتباط 179047 مرداد 3 دوشنبه

 غیر کالمی

 صفدری

 دکتر دهقانی

 بیمار–مهارتهای ارتباط پرستار  2ارتباط  179049 مرداد 4 سه شنبه
 خوب گوش دادن   و همدلی

 دکتر دهقانی

هارت ) م3 بیمار–مهارتهای ارتباط پرستار  3ارتباط  179051 مرداد 10 دوشنبه

پرسش و مهارت پاسخ به سواالت 
 ) سخت بیماران

 صفدریآقای 

 پایش 179053 مرداد 8 شنبه
ECG 

نسها و مراقبت در اورژا ECGاصول پایش 
 ویژه

 صفدری

و باز  دیدر اختالالت  اس یمراقبت پرستار ABG 179054 مرداد 9 یکشنبه

 ( ABG ریو  تفس

دکتر خانم 

 منجذبی

 حل مشکل و تصمیم گیری مدیریت پرستاری 179055 مرداد 9 یکشنبه
 

 خانم جعفر جالل

 دکتر اینانلو رانخود مراقبتی برای پرستا خود مراقبتی 179056 مرداد 10 دوشنبه

و محاسبات   IV THERAPYاصول   محاسبات داروئی 179057 مرداد 11 سه شنبه
 داروئی 

 صادقی شرمه

 خانم باقری ایمنی و مدیریت خطر مدیریت خطر 179058 مرداد 11 سه شنبه

اقدامات  178535 مرداد 12 چهار شنبه

 1تشخیصی

اقدامات تشخیصی در بیماریهای قلب و 

 1جهات پرستاری عروق و تو

خانم دکتر 

 حسامی



  -بیو مارکر ها –)آزمایشهای خونی روتین 

 لیپو پروتئین ها ....( –آنزیم ها 

اقدامات  178536 مرداد 13 پنجشنبه
 2تشخیصی

اقدامات تشخیصی در بیماریهای قلب و 
 2عروق و توجهات پرستاری 

(ETT-  – اانواع  –انواع  هواتر مانیتور
سی تی  -تالیوم اسکن –کوکاردیوگرافی 

 آنژیوگرافی

آقای صادقی 
 شرمه

 دکتر گنجی خو (RCAریشه یابی مشکالت) مدیریت پرستاری 179035 مرداد 19 چهارشنبه
 

 خانم باقری گزارش نویسی  و گزارش دهی گزارش نویسی 179036 مرداد 20 پنج شنبه

مراقبتهای  تفکر نقادانه درکاربرد  تفکر نقادانه 179037 مرداد 24 دوشنبه

 پرستاری

 

  پرستاریمراقبتهای زیبائی شناسی در  زیبائی شناسی 179038 مرداد 25 سه شنبه

ویژگی های آی سی یو کودکان موارد  Ped ICU 1 179024 مرداد 22 شنبه

 قانونی

 

  پایش بیماران آی سی یو کودکان Ped ICU 2 179026 مرداد 23 یکشنبه

و  Ped  ICUمشکالت شایع در  Ped ICU 3 179027 مرداد 29 شنبه

 مراقبتهای پرستاری
 

 

هیپو تانسیون و انواع شوکها در آی سی  Ped ICU 4 179028 مرداد 30 یکشنبه

دارو ها و -یو کودکان کاربرد مایعات 
 محاسبات داروئی

 

 اورژانسهای قلبی تنفسی در کودکان Ped ICU 5 178029 شهریور 5 شنبه

 حمالت آسم

 

ویژگی های کاربرد تهویه مکانیکی در  Ped ICU 6 179030 شهریور 6 یکشنبه

 کودکان

 

مراقبتهای پرستاری در اورژانسهای  Ped ICU 7 179031 شهریور 12 شنبه
 گوارشی کودکان

 مراقبتها بعد از جراحی ها

 

مراقبتهای پرستاری اورژانسهای مغز و  Ped ICU 8 179032 شهریور 13 یکشنبه
 اناعصاب  در کودک

 مراقبت  پرستاری درحمالت  صرع

 

مراقبتهای پرستاری در کودکان ترومایی  Ped ICU 9 179033 شهریور 19 شنبه
 قبل و بعد از جراحی

 

 در آی سی یو کودکان Ped ICU 10 CPR 179034 شهریور 20 یکشنبه

 

 

  2نظارت بالینی اثر بخش  کنفرانس فصلی 179019 مرداد 29 شنبه

 دکتر مقدم نیا پرستاری در اورژانسهای قلب اورژانسهای قلب 179023 ادمرد 31 دوشنبه

  پرستار پرواز 179039 شهریور 1 سه شنبه

Flight Nurse  

 خانم نظام زاده پرستاری مراقبتهای ویژه در پرواز

مهارت ارتباط   179040 شهریور 2 چهارشنبه
 )همدلی (

 انیدکتر دهق مهرارتهای ارتباط شفابخش ) همدلی (

 دکتر شریعت مراقبتهای پرستاری در بیماران ترومائی تروما 179041 شهریور 3 پنج شنبه



 

 آقای پیام امامی تریاژ بیمارستانی در اورژانسها تریاژ 179042 شهریور 7 دوشنبه

و باز  دیدر اختالالت  اس یمراقبت پرستار ABG 179043 شهریور  23 چهارشنبه
 ABG ریو  تفس

 دکترمقدم نیا

پرستاری مراقبتهای ویژه در کاربرد بالن  IABP 179044 شهریور 24 پنجشنبه

 (IABP ) پمپ داخل ائورتی

 دکتر بخشی

تفسیر آورژانسهای رادیوگرافی قفسه  CXR1 179045 شهریور 27 یکشنبه

 ) رادیوگرافی طبیعی ( 1  سینه

خانم دکتر فاطمه 

 منجذبی

ورژانسهای رادیوگرافی قفسه تفسیر آ CXR2 179046 شهریور 28 دوشنبه
 ) رادیوگرافی پاتولوژیک( 2 سینه

خانم دکتر فاطمه 
 منجذبی

 ECG 1 178542 شهریور 1 سه شنبه

 

ECG  تکنیک الکتروکاردیوگرافی  –نرمال– 

 ECGمانیتورینگ 

آقای صادقی 

 شرمه

 ECG2 178543 شهریور 2 چهارشنبه
 

آقای صادقی  دیس ریتمی های سینوسی و دهلیزی
 مهشر

  178544 شهریور 8 سه شنبه

ECG 3 

و بطنی  در  AVدیس ریتمی های گره 

ECG 

آقای صادقی 

 شرمه

  178546 شهریور 9 چهارشنبه

ECG 4 

 

 BBBبزرگی دهلیز ها و هیپرتروفی  و 

 ECGدر 

آقای صادقی 

 شرمه

 ECG 5 178547 شهریور 15 سه شنبه

 

و نکروز در   injury -تعییرات ایسکمی

ECG 

 

صادقی آقای 

 شرمه

 ECG6 178548 شهریور 16 چهارشنبه

 

سندرم ها  -دیس ریتمی ها ی مشکل

در  -در کودکان -اختالالت الکترولیت
 ECGدر   پیسمیکر

آقای مهدی 

 صادقی شرمه

 دکتر مقدم نیا ECG در یافتراق یها صیتشخ ECG7 178549 شهریور 22 سه شنبه

 آقای محسنی پور


