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 .....)دنباله(1394 مداوم انجمن علمي پرستاران قلب ايران در سال  دوره هاي باز آموزي و آمورش هاي

ميزان مجموع  مدت دوره نام دوره  
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              ساعت 14  روزه CPR  )BLS(  2احياي پايه  كارگاه 

              ساعت 24  روزهCPR  )ACLS (  4پيشرفته    كارگاه

              ساعت  40  روزه 3دوره  2در   ECGتفسير 

             ساعت 60  روزه 3دوره  3در   )CCU(  هاي ويژه  مراقبت

              ساعت 40  روزه 3دوره  2در   )  N- ICU( آي سي يو نوزادان

            ساعت 60  روزه 3دوره  3در   جراحي قلب ) ICU(مراقبت هاي ويژه 

            ساعت 60  روزه 3دوره  3در   جنرال ) ICU(مراقبت هاي ويژه 

  شنال كارديولوژي  براي پرستارانآشنائي با كار در اينترون

 )EPSكاتتريسم و  آنژيوگرافي و (  

             ساعت  40  روزه 3دوره  2در 

              ساعت 20  روز  3  اورژانس هاي قلبي

              ساعت 20  روز 3  هاي تهويه مكانيكي كاربرد تجهيزات و نسل جديد دستگاه

     هفته عملي  با انعطاف پذيري در زمان  و برگزاري پودماني 8هفته نظري  و  8  هفته CCU(  16(  هاي ويژه  مراقبت دوره حرفه اي پرستاري

       با انعطاف پذيري در زمان  و برگزاري پودماني هفته عملي  8هفته نظري  و  8  هفته 16   جنرال ) ICU(مراقبت هاي ويژه  دوره حرفه اي پرستاري 

        هفته عملي  با انعطاف پذيري در زمان  و برگزاري پودماني 8هفته نظري  و  8  هفته 16   جراحي قلب) ICU(مراقبت هاي ويژه  دوره حرفه اي 

              ساعت 14  روزه 2  در نارسائي هاي كليه    CRRTموارد استفاده و طريقه  كاربرد 

              ساعت 14  روزه 2  براي پرستاران  ارتباطي  مهارت هاي

براي )      MentorshipMentorshipMentorshipMentorshipو   Preceptor shipPreceptor shipPreceptor shipPreceptor ship(دوره آمادگي پرستاران   جهت  فعاليت به عنوان مربي باليني پرستاري  

  نو پايه و  پرستاران باليني  و مربيان جوان 

  روز 3
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  ساعت 40  روزه 2دوره  3 مديريت عمومي      ساعت 24  روزه 3  روش تحقيق كارگاه 

  ساعت 40  روزه 2دوره  3  مديريت و رهبري موثر در پرستاري     ساعت 14  روزه 2  پرستاري  درثبت و گزارش نويسي 

  ساعت 24  روزهCrisis management  3مديريت بحران     ساعت 14  روزه 2  كنترل عفونت بيمارستاني براي پرستاران 

  ساعت 14  روزه 2  ترياژ     ساعت 14  روزه 2 پرستاري و شيمي درماني در بيماران سرطان  

IV therapy     2مديريت قوانين و مقررات در سازمان     ساعت 14  روزهLaw  and Discipline 2 ساعت 14  روزه  

  ساعت 14  روزه Time  Management 2مديريت زمان    ساعت 14  روزه Medical  Malpractice 2خطاهاي درماني  

  ساعت 14  روزه 2 (Critical Thinking)تفكر انتقادي در پرستاري     اعتس 14  روزه 2 آژانس هاي پرستاري و كاربرد آن در مديريت منابع انساني و تامين نيروي انساني 

  ها  براي تمامي بخش ها مديريت انواع  زخم

 كولستومي و - فشاري–سوختگي  - ديابت –ساده تا زخم جراحي زخم يك (

  ساعت 14  روزه 2  (Time Management)مديريت زمان     ساعت  14  روزه 2

ومديريت بهداشت و سالمتي در  مديريت استرس هاي شغلي    ساعت 14  روزه Ethics  2اخالق سازماني  

  كاركنان شيفتي مراكز درماني  

  ساعت 14  روزه 2

  ساعت 24  روزه Effective  Leadership( 3(   رهبري اثر بخش در پرستاري    ساعت 14  روزه 2  كارگاه مديريت درد 

 Problem Solving and)حل مشكل و تصميم گيري در سازمان     ساعت 14  روزه Physical Exam    2) بررسي سالمت ( 

Decision  Making) 

  ساعت 14  روزه 2

  ساعت 14  روزه 2  (Motivation)چگونه در كاركنان انگيزه كاري ايجاد كنيم ؟     ساعت 14  روزه 2 بيمار  به شزكارگاه آمو

  ساعت 14  روزه Change management (  2( ت تغيير  يمدير    ساعت 14  روزه2 ارزشها و عقايد گيرندگان خدمت و رعايت حقوق انان

  ساعت 14  روزه Communication   2ارتباط سازماني     ساعت 6  روزه1  ايمني و سالمت شغلي

  ساعت 14  روزه Home Care  2مديريت مراقبت در منزل       ساعت 6  روزه1  كنترل  بهداشت محيط 

  ساعت 14  روزه2  ار بخشي و تعالي  بيمارستان اعتب        مديريت خطر 

  ساعت 20  روزه Flight Nurse ( 3وظايف ( آشنائي با پرستاري در پرواز       ساعت 5  روزه spss 1 -پاور پوئينت پيشرفته  – end noteآموزش   

  ساعت 14  روزه 2 حاكميت بالين       ساعت 5  روزه  1  تهيه مقاله و پوستر –آئين سخنراني   


