
 

 1 فهرست برنامه وبینار آموزشی انجمن علمی پرستاران قلب ایران 

 2  1401بهمن و اسفند  -در دیماه

 کد  روز 
 شناسه

 استاد  محتوای درسی نام کالس

دکتر  آقای اصول تریاژ بیمارستانی  تریاژ 187568 2 دی19 دوشنبه
 پیشگوئی

اصول کاربرد دستگاه انکوباتور  انکوباتور 188024 5 دی21 چهار شنبه
 نوزادان

 دکتر مقنی

ایمنی و حفاظت در برابر اشعه  اشعه 188737 7 دی22 پنجشنبه

 بیمارستان
 دکتر بخشی

موارد استفاده و طریقه کاربرد  ترالی اورژانس  186626 8 دی24 شنبه
ترالی تجهیزات و داروهای 

 اورژانس

 آقای محسنی پور

مدیریت  187695 9 دی28 یکشنبه
 پرستاری

نقش مدیریت پرستاری در بهبود 

 فرهنگ سازمانی
 خانم جعفر جالل 

 خانم نصیر دیوانی اصول ترخیص ایمن ترخیص ایمن  188119 11 دی26 دوشنبه

 مهرزادباقری
رادیوگرافی تفسیر آورژانسهای  CXR1 188013 10 دی25 یکشنبه

قفسه سینه ) رادیوگرافی 

 طبیعی (

 دکتر بخشی

تفسیر آورژانسهای رادیوگرافی  CXR2 188015 11 دی26 دوشنبه
قفسه سینه ) رادیوگرافی 

 پاتولوژیک(

 دکتر بخشی

  گزارش نویسی 186652 12 دی27 سه شنبه
 گنیوییسش

خانم مهرزاد  اصول ثبت و گزارش نویسی
 باقری

 مفهوم مراقبتهای ویژه ICU g 1 186629 12 دی21 چهار شنبه

 
دکتر جعفری 

 منش
بررسی سالمت و پایش بیماران  ICU g 2 186630 13 دی22 پنجشنبه

 آی سی یو 
دکتر جعفری 

 منش 
مشکالت متداول بیماران در آی  ICU g 3 186631 14 دی28 چهار شنبه

 سی یو جنرال 
 دکتر شریعت

 پنجشنبه

 IVاصول  سرم درمانی ) ICU g 4 186632 15 دی29
Therapy ) 

)کاربرد دارو ها و محاسبات 
 داروئی(

دکترجعفری آقای 
 منش

مراقبتهای پرستاری در بیماری  ICU g 5 186633 16 بهمن 5 چهارشنبه

های حاد سیستم تنفسی و 
ARDS  ( تفسیرABG ) 

آقای دکتر مقدم 
 نیا

 )دستگاه تهویه مکانیکی  ICU g 6 186634 17 بهمن 6 پنج شنبه

مدیریت راههای هوائی تنظیمات 
 (اولیه و جدا سازی

آقای دکتر جعفری 
 منش

  12 چهارشنبه
  بهمن

18 186635 ICU g 7  مراقبتهای پرستاری در

 هیپوتانسیون و انواع شوکها
آقای دکتر جعفری 

 منش 
 ICU g 8 186636 19 بهمن 13 پنج شنبه

 

 آقای محسنی پور اورژانسهای مغز و اعصاب

 ICU g 9 186637 20 بهمن 19 چهارشنبه
 

 دکتر شریعت پرستاری در تروما ها

 پیشرفته ICU g 10 CPR 186638 21 بهمن 20 پنج شنبه
ACLS 2020 

آقای صادقی 
 شرمه

استرس  186655 21 بهمن 17 دوشنبه
 شغلی

 خانم دکتر دهقانی  مدیریت استرس شغلی  



 

  11 سه شنبه
 بهمن

21 186619 
 

 خانم نصیر دیوانی و  حل مسئله   تفکر نقادانه حل مسئله    

ایمنی و  188129 21 بهمن 18 سه شنبه
 مدیریت خطر 

 خانم نصیر دیوانی ایمنی و مدیریت خطر 
 خانم جعفر جالل

 دکتر فراهانی  اصول آموزش بیمار  آموزش بیمار  186668  بهمن 18 سه شنبه

اصول مراقبتهای پرستاری در  NICU 1 187731 22 دی28 چهار شنبه

  1نوزادان 
 خانم زهرا گودرزی

 اصول مراقبتهای پرستاری NICU 2 187732 23 دی29 پنجشنبه
 (NIDCAP) 2نوزادان  

 خانم زهرا گودرزی

خانم دکتر علینژاد  تغذیه نوزاد با شیر مادر NICU 3 187733 24 بهمن 5 چهارشنبه

 نائینی
خانم دکتر علینژاد  نوزاد نارس و مراقبتهای پرستاری  NICU 4 187734 25 بهمن 6 پنج شنبه

 نائینی
  12 چهارشنبه

  بهمن
26  

187735 
NICU 5  مراقبت نوزادان در شرایط پر خطر

1(ACoRN 1 ) 
 دار خانم کشت

مراقبت نوزادان در شرایط پر خطر  NICU 6 187736 27 بهمن 13 پنج شنبه

2(ACoRN 2) 
 دکتر  علی نژاد 

اصول سرم درمانی و محاسبات  NICU 7 187737 28 بهمن 19 چهارشنبه
 داروئی 

 

 دکتر مقنی

کاربرد دستگاه تهویه مکانیکی در  NICU 8 187738 29 بهمن 20 پنج شنبه

 نوزادان

 

 دکنر مقنی

 هموويژالنس NICU 9 187739 30 بهمن 26 چهارشنبه

 )کاربرد خون و مشتقات آن(                
 دکنر مقنی

 NICU 10 187740 31 بهمن 27 پنج شنبه
 

NRP دکنر مقنی 

مدیریت  186645 32 بهمن  2 یکشنبه
 1پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در 

 1پرستاری 
 ی (زیبرنامه ر -تیریاصول مد

 خانم جعفر جالل

مدیریت  186646 33 بهمن 3 دوشنبه
 2پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در 

 2پرستاری
 (    کار  میو تقس ی)سازمانده

 خانم جعفر جالل

رهبری و  186653 34 بهمن 9 یکشنبه
مدیریت اثر 
بخش در 
 3پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در 

 3پرستاری 
 یروین یو بهساز ینیکارگز )

 ی(انسان

 خانم جعفر جالل

رهبری و  186654 35 بهمن 10 دوشنبه
مدیریت اثر 
بخش در 
 4پرستاری 

اثر بخش در  تیریو مد یرهبر
 4 یپرستار

 یساز رهیانگ ،یورهبر تی)هدا

 میو ت یدر کارکنان پرستار
 مراقبت (         

 باقریخانم 

رهبری و  186666 36 بهمن 16 کشنبهی
مدیریت اثر 
بخش در 
 5پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در 
)اصول حل مشکل و  5پرستاری 

تصمیم گیری در مدیریت 

 پرستاری(

 خانم جعفر جالل

رهبری و  186667 37 بهمن 17 دوشنبه
مدیریت اثر 
بخش در 
 6پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در 
)ارتباط سازمانی بین  6پرستاری 

 ارائه دهندگان خدمات(

 خانم مهرزاد باقری

رهبری و  186670 38 بهمن 23 یکشنبه
مدیریت اثر 
بخش در 
 7پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در 

)اصول ثبت و گزارش  7پرستاری 

دهي و گزارش نويسي و جنبه 
 های قانونی آن (

 خانم مهرزاد باقری

رهبری و  186671 39 بهمن 24 دوشنبه
مدیریت اثر 
بخش در 
  8پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در 

 8پرستاری 
کنترل و ارزشیابی  –) نظارت  

 عملکرد در پرستاری (

 خانم جعفر جالل



 

رهبری و  187411 40 بهمن 30 یکشنبه
مدیریت اثر 
بخش در 
 9پرستاری 

 

رهبری و مدیریت اثر بخش در 
  9پرستاری 

) استانداردهای مراقبتی و حرفه 
 ای در خدمات پرستاری (

 خانم جعفر جالل

رهبری و  187413 41 ا اسفند دو شنبه
مدیریت اثر 
بخش در 
 10پرستاری 

 

رهبری و مدیریت اثر بخش در 

  10پرستاری 
) الگوهای کیفی در خدمات 

 پرستاری (

 خانم جعفر جالل

و  اورژانسبخش در  مارانیب شیپا  شیپا 187231 42 بهمن 25 سه شنبه

  ژهیمراقبت و
 یصفدر یقاآ

استفاده و طریقه کاربرد موارد  ترالی 187489  بهمن 27 پنج شنبه
تجهیزات و داروهای ترالی 

 اورژانس

 آقای محسنی پور

محاسبات  187494 42 بهمن 1 شنبه
 داروئی 

موارد استفاده و طریقه کاربرد  

انواع محلولهای مایع درمانی و 
 محاسبات داروئی 

آقای صادقی 
 شرمه 

  43 بهمن 4 سه شنبه
186621 

 

نقش همدلی  در مدیریت  همدلی
 پرستاری اثر بخش  

 دکتر سید فاطمی

 187573 43 بهمن 4 سه شنبه
 
 

موارد استفاده و طریقه کاربرد  پیسمیکر

 پیسمیکر
 صادقی شرمه

مفهوم پرستاری مراقبتهای ویژه  CCU 1 186606 42 بهمن 1 شنبه

 سی سی یو
 آقای صفدری

سالمت و پایش بیماران  بررسی  CCU 2 186607 43 بهمن  2 یکشنبه

 سی سی یو
خانم دکتر ذاکری 

 مقدم 
و اقدامات تشخیصی  CCU 3 ACS 186608 44 بهمن 8 شنبه

 تهاجمی و غیر تهاجمی
صادقی آقای 

 شرمه
 مراقبتهای پرستاری CCU4 191537 45 بهمن 9 یکشنبه

در اینترونشنال کاردیولوژی  ، در 

 بیماران کرونری حاد

 دکتر بخشی

 ECG 1 اصول  CCU 5 191541 46 بهمن 16 کشنبهی

ECG  تکنیک  –نرمال

مانیتورینگ  –الکتروکاردیوگرافی 
ECG 

 دکتر ذاکری مقدم

 ECG 2  اصول CCU 6 191542 47 بهمن 17 دوشنبه

ریتمی های سینوسی و  دیس 
 دهلیزی 

 دکتر ذاکری مقدم

 ECG 3اصول  CCU 7 191543 48 بهمن 23 یکشنبه
و  AVدیس ریتمی های گره 

 ECGبطنی  در 

 دکتر ذاکری مقدم

  ECG4اصول  CCU 8 191544 49 بهمن 24 دوشنبه
بزرگی دهلیز ها و هیپرتروفی  و 

BBB  

 ECGدر 

 دکتر بخشی

 ECG 5اصول  CCU 9 191545 50 بهمن 30 یکشنبه

و   injury -تعییرات ایسکمی
 ECGنکروز در 

 دکتر مقدم نیا

 ECG 6اصول   CCU 10 191546 51 اسفندا  دو شنبه

 -دیس ریتمی ها ی مشکل
 -سندرم ها اختالالت الکترولیت

  ECGدر   در پیسمیکر -در کودکان

 دکتر مقدم نیا

مراقبت پرستاری در اورژانسهای  CCU 11 191548 52 اسفند7 یکشنبه
 قلب

 

 آقای صادقی شرمه



 

 3 

 4 

 5 

موارد استفاده و طریقه کاربر دارو  CCU 12 191549 53 اسفند8 دوشنبه
 های قلبی 

 آقای صادقی شرمه

 CPR 188128 54 اسفند2 سه شنبه
 

CPR  آقای محسنی پور پیشرفته 

مهارت ارتباط  187476 54 اسفند2 سه شنبه
1 

مهارت ارتباط کالمی و غیر 

 کالمی
 آقای صفدری

مهارت ارتباط  187477 55 اسفند9 سه شنبه
2 

 دادنمهارت خوب گوش 

 و همدلی
خانم دکتر 

 دهقانی
مهارت پاسخ  به  مهارت پریسش 3مهارت ارتباط  187478 56 اسفند16 سه شنبه

 سواالت سخت بیمار 
 آقای صفدری

 هموويژالنس هموویژالنس 188130 55 اسفند13 شنبه

 )کاربرد خون و مشتقات آن(                
 دکتر مقنی


