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 انجمن علمی پرستاران قلب ایران

  1399برنامه اموزش های مجازی همزمان ) وبینار ( در نیمه اول سال 

عصر است   30/18 عصر تا  03/15از ساعت    شروع کالسهای آنالین در روزهای تعیین شده   

 موضوع کالس  وبینار  نام  برنامه تاریخ روز ها

 یکشنبه
 

 ICUمفهوم  پرستاری مراقبتهای ویژه  ICU g 1 تیر  15

 دوشنبه
 

 بررسی سالمت و پایش بیماران آی سی یو  ICU g 2 تیر16

 یکشنبه
 

 مشکالت متداول بیماران در آی سی یو جنرال  ICU g 3 تیر 22

 ( IV Therapyاصول  سرم درمانی ) ICU g 4 تیر 23 دوشنبه
 دارو ها و محاسبات داروئی()کاربرد 

 در اختالالت اسید و باز  ABGتفسیر  ICU g 5 تیر 29 یکشنبه 
 

مدیریت راههای هوائی  1دستگاه تهویه مکانیکی  ICU g 6 تیر 30 دوشنبه
 تنظیمات اولیه و جدا سازی

 ی در هیپوتانسیون و انواع شوکها مراقبتهای پرستار ICU g 7 مرداد 5 یکشنبه

 دوشنبه
 

 اورژانسهای مغز و اعصاب ICU g 8 مرداد 6

 یکشنبه
 

 پرستاری در تروما ها ICU g 9 مرداد 13

 دوشنبه
 

 ( ACLSپیشرفته )   ICU g 10 CPR مرداد 13

 موضوع کالس  وبینار  نام  برنامه تاریخ روز ها

 سه شنبه
 

 (1پرستاری در سی سی یو ) CCU 1 تیر 17
 مفهوم پرستاری مراقبتهای ویژه سی سی یو 

 چهار شنبه
 

 (2پرستاری در سی سی یو ) CCU 2 تیر 18
 بررسی سالمت و پایش بیماران  سی سی یو 

 (3پرستاری در سی سی یو ) CCU 3 تیر 24 سه شنبه
ACS و اقدامات تشخیصی تهاجمی و غیر تهاجمی 

 چهار شنبه
 

 (4پرستاری در سی سی یو ) CCU 4 تیر 25
ECG 1 ( اصول الکتروکاردیوگرافیECG ) نرمال 

 سه شنبه
 

 (5پرستاری در سی سی یو ) CCU 5 تیر 31
ECG 2   دیس ریتمی های سینوسی و دهلیزی 

 چهار شنبه
 

 (6یو ) پرستاری در سی سی CCU 6  مرداد 1
ECG 3    دیس ریتمی های گرهAV  و بطنی 

 (7پرستاری در سی سی یو ) CCU 7 مرداد 7 سه شنبه
ECG 5  تعییرات ایسکمی- injury  و نکروز 

 

 چهار شنبه
 

 (8پرستاری در سی سی یو ) CCU 8 مرداد 8
اینترونشنال کاردیولوژی  ،  حین و بعد از –مراقبتهای قبل 

pci  

 سه شنبه
 

 (9پرستاری در سی سی یو ) CCU 9 مرداد 14
 اورژانسهای قلب و عروق

 (10پرستاری در سی سی یو ) CCU 10 مرداد 15 چهار شنبه
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 موضوع کالس  وبینار  نام  برنامه تاریخ روز ها

 دارو های قلبی عروقی  

 موضوع کالس  وبینار  نام  برنامه تاریخ روز ها

 ( 1ب )قل آی سی یو جراحیپرستاری در ICU- OH 1 مرداد 19 یکشنبه
 استاندارد های مراقبت پرستاری

 دوشنبه
 

 ( 2ب )آی سی یو جراحی قلپرستاری در   ICU- OH 2 مرداد 20
 پایش بیماران  آی سی یو جراحی قلب

 

 ( 3ب )آی سی یو جراحی قلپرستاری در   ICU- OH 3 مرداد 26 یکشنبه
بر حسب نوع اختالل و تکنیک جراحی  مراقبت پرستاری  

 ( 4ب )آی سی یو جراحی قلپرستاری در   ICU- OH 4 مرداد 27 دوشنبه
عوارض شایع بعد از جراحی قلب   

)پیشگیری و درمان     

 ( 5ب )آی سی یو جراحی قلپرستاری در   ICU- OH 5 شهریور 2 یکشنبه
مراقبت پرستاری در اختالالت آب و الکترولیت و اسید و 

 ( ABGباز بعد از جراحی قلب) تفسیر  

 ( 6ب )آی سی یو جراحی قلپرستاری در   ICU- OH 6 شهریور 3 دوشنبه
 در آی سی یو جراحی قلب ( VADو  IABP)کاربرد 

 ( 7ب )سی یو جراحی قل آیپرستاری در   ICU- OH 7 شهریور 10 دوشنبه
داروهای قلبی مورد استفاده در آی سی یو جراحی قلب  

 و محاسبات داروئی

 ( 8ب )آی سی یو جراحی قلپرستاری در   ICU- OH 8 شهریور 11 سه شنبه
 کار برد دستگاه تهویه مکانیکی

 و تنظیمات آن و  روش ایمن جداسازی  از بیمار

 ( 9ب )آی سی یو جراحی قلپرستاری در   ICU- OH 9 شهریور 16 یکشنبه
ACLS  در آی سی یو جراحی قلب و استرنوتومی

 اورژانسی

 موضوع کالس  وبینار  نام  برنامه تاریخ روز ها

مدیرت  مرداد  5 یکشنبه

 1پرستاری 
 1رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 

 پرستاری در سازماندهی – ریزی برنامه -یریتاصول مد

مدیرت  مرداد 6 دوشنبه

2پرستاری   
 2رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری

 (    یکارکنان پرستار بهسازی و توسعه – ها استاندارد – یانسان نیروی ین) تام

مدیرت  مرداد13 یکشنبه

3پرستاری   
3رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری   

          ( مراقبت تیم و پرستاری کارکنان در سازی انگیره، ورهبری هدایت)

مدیرت  مرداد13 دوشنبه
4پرستاری   

4رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری   

( خدمات دهندگان ارائه ین) ارتباط اثر بخش سازمانی ب  

مدیرت  مرداد19 یکشنبه
5پرستاری   

 5رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 

 (پرستاری مدیریت در گیری تصمیم و مشکل حل اصول)

مدیرت  مرداد 20 دوشنبه
6پرستاری   

  6رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 

                                                 (       پرستاری مدیریت در ارزشیابی و نظارت –)کنترل 

مدیرت  مرداد 26 یکشنبه
7پرستاری   

 7رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 

 گزارش نویسی()اصول ثبت و گزارش دهی و 
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 موضوع کالس  وبینار  نام  برنامه تاریخ روز ها

مدیرت  مرداد 27 دوشنبه
8پرستاری   

 8رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 

                 ( بیمار ایمنی و خطر یریتمد)

 موضوع کالس  وبینار  نام  برنامه تاریخ روز ها

(  1پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و آنژيوگرافي)   1آنژیوگرافی  مرداد 7 سه شنبه
    )مدیریت بخش آنژیوگرافی و کاتتریسم(

 (     2پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و آنژيوگرافي )   2آنژیوگرافی  مرداد 8 چهار شنبه
 مراقبتهای پرستاری  در اینترونشنال کاردیولوژی  ،             

 (3پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و آنژيوگرافي)   3آنژیوگرافی  مرداد 14 سه شنبه
 

 (4پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و آنژيوگرافي)  4آنژیوگرافی  مرداد 15 شنبهچهار 

 (5پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و آنژيوگرافي)  5آنژیوگرافی  مرداد 21 سه شنبه

 (5پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و آنژيوگرافي)  6آنژیوگرافی  مرداد 22 چهار شنبه
   (6)پرستاري در واحد مطالعات الکترو فیزيولوژي قلب 

EPS 

 موضوع کالس  وبینار  نام  برنامه تاریخ روز ها

 یکشنبه
 

  1صول مراقبتهای پرستاری در نوزادان )ا(NICU 1 NICU 1 شهریور 2

 اصول مراقبتهای پرستاری)ا(NICU 2 NICU 2 شهریور 3 دوشنبه
 (NIDCAP) 2نوزادان  

 
 

 تغذیه نوزاد با شیر مادرا(NICU 3  NICU 3 شهریور 10

 سه شنبه
 

 نوزاد نارس و مراقبتهای پرستاری )ا(NICU 4 NICU 4 شهریور 11

 یکشنبه
 

 زجر جنین و نوزاد آسیب پذیر)ا(NICU 5 NICU 5 شهریور 16

 دوشنبه
 

در اصول سرم درمانی و محاسبات داروئی )ا(NICU 6 NICU 6 شهریور 17
 نوزادان و اطفال

 یکشنبه
 

 کاربرد دستگاه تهويه مکانیکي در نوزادان  )ا(NICU 7 NICU 7 شهریور 23

 هموويژالنس NICU 8 شهریور 24 دوشنبه
NICU 8)کاربرد خون و مشتقات آن(  )ا(              

 یکشنبه
 

 (NRP احیای نوزادان )(  (NICU 9 NICU 9 شهریور 30

 موضوع کالس  وبینار  نام  برنامه تاریخ روز ها

  ECG 1 شهریور 4 سه شنبه
 

ECG 1 
ECG  مانیتورینگ  –تکنیک الکتروکاردیوگرافی  –نرمال

ECG 

  ECG 2 شهریور 5 چهار شنبه
 

ECG 2 
 دیس ریتمی های سینوسی و دهلیزی 

 ECG 3 ECG 3 شهریور 12 چهار شنبه
 و بطنی  AVدیس ریتمی های گره 

 ECGدر 
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 موضوع کالس  وبینار  نام  برنامه تاریخ روز ها

 ECG 4 شهریور 13 پنجشنبه
 

ECG 4 
  BBBبزرگی دهلیز ها و هیپرتروفی  و 

 ECGدر 

 ECG 5 شهریور 18 سه شنبه
 

ECG 5 
 ECGو نکروز در   injury -تعییرات ایسکمی

 ECG 6 ECG 6 شهریور 19 چهار شنبه
سندرم ها اختالالت  -دیس ریتمی ها ی مشکل

  ECGدر   در پیسمیکر -در کودکان -الکترولیت

 موضوع کالس  وبینار  نام  برنامه تاریخ روز ها

 پنجشنبه
 

 کاربرد پیسمیکر در درمان آریتمی ها پیسمیکر مرداد 9

 شنبه
 

مدیریت  مرداد 11
 استرس

 مدیریت استرس 

    

 چهار شنبه
 

 C X R 1 C X R 1 مرداد 12
 1تفسیر اورژانسهای رادیوگرافی قفسه سینه 

 پنجشنبه
 

 C X R 2 C X R 2 مرداد 13

 2تفسیر اورژانسهای رادیوگرافی قفسه سینه 

    

 دوشنبه
 

 (NRPاحیای نوزادان ) NRP تیر 30

    

 ( Welcome  Nurseتوانمند سازی پرستار استقبال ) مهارت ارتباط  مرداد 1 چهار شنبه

پایان مراقبتهای  مرداد  20 پنجشنبه
 زندگی

 در مرحله پایان  زندگی   مراقبتها
Palliative Care 

    

 چهار شنبه
 

بیمار  –ارتباط پرستار مهارت  ارتباط مهارت   مرداد 29  

 پنجشنبه
 

ژتریا مرداد30  تریاژ بیمارستانی  

 زخممدیریت  شهریور 23 یکشنبه
1 

 1مدیریت زخم 

  2مدیریت زخم  زخممدیریت  شهریور 24 دوشنبه
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