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 انجمن علمی پرستاران قلب ایران
 

 1400 سال  دومنیمه برنامه های فهرست 
 

 :ت الزم توضیحا

 دقیقه عصر شروع می شود. 30و  3همه کالسهای وبینار انجمن در تاریخهای تعیین شده و راس ساعت   -1

در هر یک از کالسها گروه واتساپی برای ثبت نام شدگان تشکیل می شود  تا مطالب و راهنماهای شرکت  -2

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

با شرکت دادن اساتید در هر گروه واتساپی شما میتوانید با طرح پرسش  حتی ماهها بعد از کالس نیز یک  -3

 آموزش غیر حضوری رایگان داشته باشید. 

 برای اضافه شدن شما به گروه ، باید شماره همراه شما در سامانه آموزش مداوم  واتساپ داشته باشد -4
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 استاد  محتوای درسی نام کالس کد شناسه  تاریخ  روز

 پیشرفته  CPR 165317 مهر   4 یکشنبه
 

ACLS 2020  رآقای محسنی پو 

 (     1پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و آنژيوگرافي )   1آنژیوگرافی  169157 مهر 10 شنبه
 پرستاری  مدیریت 

              بخش آنژیوگرافیدر 

 آقای دکتر بخشی

 (     2ي کاتتريسم و آنژيوگرافي ) پرستاري در بخش ها  2آنژیوگرافی  169158 مهر 11 یکشنبه
 مراقبتهای پرستاری 

 در اینترونشنال کاردیولوژی  ،             

 آقای دکتر بخشی

 (3پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و آنژيوگرافي)   3آنژیوگرافی  169159 مهر 17 شنبه
 

 آقای دکتر بخشی

 آقای دکتر بخشی (4اي کاتتريسم و آنژيوگرافي) پرستاري در بخش ه 4آنژیوگرافی  169160 مهر 18 یکشنبه

 آقای دکتر بخشی (5پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و آنژيوگرافي)  5آنژیوگرافی  169161 مهر 24 شنبه

 (6پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و آنژيوگرافي)  6آنژیوگرافی  169162 مهر 25 یکشنبه
 (EPSي قلب )پرستاري در واحد مطالعات الکترو فیزيولوژ

 آقای دکتر بخشی

چهار 
 شنبه

 مفهوم مراقبتهای ویژه ICU g 1 169163 مهر 7
 

 صفدریآقای 

 مقدم نیادکتر آقای  بررسی سالمت و پایش بیماران آی سی یو  ICU g 2 169164 مهر 8 پنجشنبه

 یعتدکتر شر مشکالت متداول بیماران در آی سی یو جنرال  ICU g 3 169165 مهر 12 دوشنبه

چهار 
 شنبه

 ( IV Therapyاصول  سرم درمانی ) ICU g 4 169166 مهر 14
 )کاربرد دارو ها و محاسبات داروئی(

 آقای صادقی شرمه

چهار 
 شنبه

مراقبتهای پرستاری در بیماری های حاد سیستم  ICU g 5 169167 مهر 21
 ( ABG) تفسیر   ARDSتنفسی و 

  نیادکتر مقدم 

مدیریت راههای هوائی  1دستگاه تهویه مکانیکی  ICU g 6 169168 مهر 22 پنجشنبه
 تنظیمات اولیه و جدا سازی

 دکتر پیشگوئی آقای 
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 استاد  محتوای درسی نام کالس کد شناسه  تاریخ  روز

چهار 
 شنبه

 دکتر  شریعت ی در هیپوتانسیون و انواع شوکها مراقبتهای پرستار ICU g 7 169169 مهر 28

 دکتر شریعت ی مغز و اعصاباورژانسها ICU g 8 169170 مهر 29 پنجشنبه

چهار 
 شنبه

 دکتر شریعت پرستاری در تروما ها ICU g 9 169171 آبان 5

 پیشرفته ICU g 10 CPR 169172 آبان 6 پنجشنبه
ACLS 2020 

 آقای صادقی شرمه

چهار 
 شنبه

 خانم دکتر مقنی (NRPاحیای نوزادان )  NRP 169357 مهر 14

اورژانسهای  169359 مهر 18 یکشنبه 
 قلب

  دکتر مقدم نیا پرستاری در اورژانسهای قلبی عروقی 

محاسبات  169364 مهر 24 شنبه
 داروئی 

 آقای  صادقی شرمه مایع درمانی و محاسبات داروئی 

چهار 
 شنبه

 خانم گنجی ریت استرس مدی مدیریت استرس 169366 مهر 28

چهار 
 شنبه

 165325 مهر 21
 

 صفدری  آقای  مهارت ارتباط پرستار بیمار  و خانواده  ارتباط 

  ECG 1 169368 مهر 26 دوشنبه
 

ECG  مانیتورینگ  –تکنیک الکتروکاردیوگرافی  –نرمال
ECG 

 دکتر ذاکری مقدم

 27 سه شنبه
 

  ECG2 169370 مهر
 

 دکتر ذاکری مقدم ریتمی های سینوسی و دهلیزی  دیس

  169371 آبان 3 دوشنبه
ECG 3 

 دکتر ذاکری مقدم  ECGو بطنی  در  AVدیس ریتمی های گره 

  169372 آبان 4 سه شنبه
ECG 4 

 

  BBBبزرگی دهلیز ها و هیپرتروفی  و 
 ECGدر 

 دکتر ذاکری مقدم 

  آبان 10 دوشنبه
169373 

ECG 5  
 

 دکتر ذاکری مقدم  ECGو نکروز در   injury -ایسکمیتعییرات 
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 استاد  محتوای درسی نام کالس کد شناسه  تاریخ  روز

  ECG6 169375 آبان 11 سه شنبه
 

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

 دکتر مقدم نیا

 ECGتشخیص های افتراقی در  ECG7 169417 آبان 17 دوشنبه
 ) ارائه موارد  و نمونه ها(

 ای محسنی پور آق
 دکتر مقدم نیا

 Post Angio 169470 آبان 3 دوشنبه
care  

مراقبتهای پرستاری بعد از اینترونشنال کاردیولوژی در 
 )  و ... PCI-  -Stenting- TAVRسی سی یو  )

 دکتر بخشی

و طریقه کاربرد انتقال خون و مشتقات  –موارد استفاده  همو ویژیالنس 169474 آبان 4 سه شنبه
 آن ) هموویژیالنس(

 خانم دکتر مقنی 

چهار 
 شنبه

گزارش نویسی   169477 آبان 5
 و گزارش دهی

 خانم باقری گزارش نویسی  و گزارش دهی

 خانم نصیر دیوانی و ایمنی بیمار مدیریت خطر مدیریت خطر 169478 آبان 6 پنجشنبه

 ABG ریو باز و  تفس دیدر اختالالت  اس یمراقبت پرستار ABG 169360 آبان 9 یکشنبه
) 

 دکتر منجذبی 

 قادری بهرام دکتر  1مدیریت زخم  1مدیریت زخم  169479 آبان 10 دوشنبه

 دکتر بهرام قادری  2مدیریت زخم  2مدیریت زخم  169481 آبان 11 شنبهسه 

پیشگیری و کنترل عفونت عمومی در  1کنترل عفونت  1کنترل عفونت 169459 آبان 15 شنبه
 بیمارستان

 آقای صفری 

رستان در پیشگیری و کنترل عفونت بیما 2کنترل عفونت  2کنترل عفونت 169462 آبان 22 شنبه
 بخشهای خاص

 اقای صفری

 دکتر ن محمدی کاربرد پدیده شناسی در مراقبتهای  پرستاری  شناسی  ارپدید 169482 آبان 15 شنبه

 دکتر عیسی محمدی

 آقای پیام امامی  تریاژ بیمارستانی در اورژانسها تریاژ 169464 آبان 16 یکشنبه

 مراقبت ویژه در پرستاری  19کووید  ICU 169355 آبان 16 یکشنبه
ICU  کووید 

 خانم دکتر منجذبی 

دارو های قلبی  169484 آبان 17 دوشنبه
1 

 موارد استفاده و طریقه کاربرد دارو های قلبی عروقی
بالکرها ،   نیوتانسی، آنژ تراتهایها،  ن یتمیآر یآنت(

 )ها ویتنس پریه یها  ، آنت کیتی،ترومبو ل

 آقای صادقی شرمه
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 استاد  محتوای درسی نام کالس کد شناسه  تاریخ  روز

دارو های قلبی  170233 آبان 24 دوشنبه
2 

 موارد استفاده و طریقه کاربرد دارو های قلبی عروقی 
 یکوآگوالنت ها  دارو ها یپالکت ها، آنت یها ،آنت دیپیل یآنت(

 نینفر یو نور اپ نینفر ی) اپ یدیکوزیگل ریمثبت غ نوتروپیا
 ( نی. دوبوتامنی،دوپام

 آقای صادقی شرمه

چهار 
 بهشن

 در تصمیم گیری های پرستاریتفکر نقادانه کاربرد  تفکر نقادانه  169486 آبان 19
Critical Thinking ) ) 

 دکتر جویباری
 دکتر ثنا گو

چهار 
 شنبه

استاندارد های مراقبت پرستاری در آی سی یو جراحی  ICU- OH 1 169418 آبان 12
 قلب

 دکتر بخشی 

 دکتر بخشی  پایش بیماران  آی سی یو جراحی قلب ICU- OH 2 169419 آبان 13 پنجشنبه

چهار 
 شنبه

) بر 1مراقبت پرستاری در آی سی یو جراحی قلب  ICU- OH 3 169420 آبان 19
 حسب نوع اختالل و تکنیک جراحی (

 دکتر بخشی

مراقبت پرستاری در  آی سی یو جراحی قلب  ICU- OH 4 169421 آبان 20 پنجشنبه
 عوارض شایع بعد از جراحی قلب ()پیشگیری و درمان  2

 دکتر بخشی

چهار 
 شنبه

مراقبت پرستاری در اختالالت آب و الکترولیت و اسید و  ICU- OH 5 169422 آبان 26
 ( ABGباز بعد از جراحی قلب) تفسیر  

 دکتر بخشی

 مراقبتهای  پرستاری درنارسائی قلب  ICU- OH 6 169423 آبان 27 پنجشنبه
 در آی سی یو جراحی قلب ( VADو  IABP) کاربرد 

 دکتر بخشی

چهار 
 شنبه

داروهای قلبی مورد استفاده در آی سی یو جراحی  ICU- OH 7 169424 آذر 3
 قلب  و محاسبات داروئی

 دکتر بخشی

 کار برد دستگاه تهویه مکانیکی ICU- OH 8 169425 آذر 4 پنجشنبه
 در آی سی یو جراحی قلب

 جداسازی  از بیمارو تنظیمات آن و  روش ایمن 

 دکتر بخشی

چهار 
 شنبه

در آی سی یو جراحی قلب و استرنوتومی  ICU- OH 9 ACLS 169426 آذر 10
 اورژانسی

 دکتر بخشی
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 استاد  محتوای درسی نام کالس کد شناسه  تاریخ  روز

نکات اساسی مراقبت پرستاری در آی سی یو جراحی  ICU- OH 10 169427 آذر 11 پنجشنبه
 تله ها(  -سر نخ ها –قلب ) چالش ها 

 دکتر بخشی

 دکتر بخشی تفسیر آورژانسهای رادیوگرافی قفسه سینه ) رادیوگرافی طبیعی ( CXR 1 169593 آبان 23 یکشنبه

تفسیر آورژانسهای رادیوگرافی قفسه سینه )  CXR 2 169594 آبان 24 دوشنبه
 رادیوگرافی پاتولوژیک(

 دکتر بخشی 

 دکتر حمیده دهقانی یپرستار یدر مراقبتها یکاربرد مهارت همدل ارتباط  169487 آبان 27 پنجشنبه

 دکتر بخشی موارد استفاده و طریقه کاربرد پیسمیکر پیسمیکر 165327 آبان 30 یکشنبه

خود مراقبتی در  169539 ذرآ 2 سه شنبه
 پرستاران

 خانم دکتر اینانلو پرستاران خود مراقبتی برای 
 خانم گنجی

چهار 
 شنبه

 دکتر فراهانی اصول آموزش به بیمار آموزش بیمار 169457 آذر 3

 آقای محسنی پور ACLS 2020 پیشرفته CPR 169480 آذر 4 پنجشنبه

خانم عاطفه نصیر  مفهوم ترخیص ایمن  و مراقبتهای پرستاری   ترخیص ایمن 169488 آذر 6 شنبه
 دیوانی

کاربرد  169489 آذر 7 یکشنبه
 دفیبریالتور 

 آقای محسنی پور کاربرد دفیبریالسیون و کاردیو ورژن

9 
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 خانم دکتر علی نژاد NICUکاربرد انکوباتور  در  انکوباتور   169498 آذر 7 یکشنبه

 خانم دکتر اشک تراب زیبائی شناسی در مراقبتهای پرستاری   زیبائی شناسی  169499 آذر 10 چهار شنبه
 خانم دکتر راد مهر 
 خانم دکتر داروئی 

 صفدری مفهوم پرستاری مراقبتهای ویژه سی سی یو CCU 1 169395 آذر 1 دوشنبه

 صادقی شرمه سی سی یو بررسی سالمت و پایش بیماران  CCU 2 169396 آذر 2 سه شنبه

 صادقی شرمه و اقدامات تشخیصی تهاجمی و غیر تهاجمی CCU 3 ACS 169397 آذر 8 دوشنبه

 کتر ذاکری مقدمدخانم  نرمال ( ECGاصول الکتروکاردیوگرافی ) CCU 4 169398 آذر 9 سه شنبه

 کتر ذاکری مقدمدخانم  دیس ریتمی های سینوسی و دهلیزی  CCU 5 169399 آذر 15 دوشنبه

 کتر ذاکری مقدمدخانم  و بطنی  AVدیس ریتمی های گره  CCU 6 169400 آذر 16 سه شنبه

 و نکروز  injury -تعییرات ایسکمی CCU 7 169401 آذر 22 دوشنبه
 

 کتر ذاکری مقدمدخانم 

 مراقبتهای پرستاری CCU 8 169402 آذر 23 سه شنبه
 در اینترونشنال کاردیولوژی  ، در بیماران کرونری حاد

 یدکتر بخشآقای  

 مراقبت پرستاری در اورژانسهای قلب CCU 9 169404 آذر 29 دوشنبه
 

 آقای صادقی شرمه

 آقای صادقی شرمه موارد استفاده و طریقه کاربر دارو های قلبی  CCU 10 169405 آذر 30 سه شنبه

الی موارد استفاده و طریقه کاربرد تجهیزات و داروهای تر ترالی اورژانس  169504 آذر 11 پنجشنبه
 اورژانس

 آقای محسنی پور

 165412 آذر 13 شنبه

 
 1اقدامات تشخیصی در بیماریهای قلب و عروق و توجهات پرستاری  1اقدامات تشخیصی

لیپو پروتئین ها  –آنزیم ها   -بیو مارکر ها –)آزمایشهای خونی روتین 
).... 

 خانم دکتر حسامی

 165413 آذر 14 یکشنبه
 

اقدامات تشخیصی در بیماریهای قلب و عروق و توجهات  2ات تشخیصیاقدام
 2پرستاری 

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

 آقای صادقی شرمه
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انفورماتیک در  169501 آذر 13 شنبه
 پرستاری 

 درویش  خانم دکتر  آسیه کاربرد انفورماتیک در پرستاری

 دکتر شریعت  آقای   مایع درمانی و محاسبات داروئی   محاسبات داروئی  169502 آذر 14 یکشنبه

 دکتر شریعتآقای   پرستاری در تروما ها تروما  169503 آذر 15 دوشنبه

 165415 آذر 16 سه شنبه
 

Post ICU-OH  مراقبتهای پرستاری بیماران جراحی قلب در بخشPost 
ICU 

خانم دکتر مریم 
 اعیلیاسم

مراقبت بعد از  169520 آذر 17 چهار شنبه
 1 جراحی ها

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

 آقای  صفدری

مراقبت بعد از  169521 آذر 18 پنجشنبه
 2جراحی ها 

 درن ها و پانسمانها  –زخم ها 
 ومراقبتهای پرستاری 

 خانم دکتر خاچیان 

کاربرد تهویه  169515 آذر 20 شنبه
 1مکانیکی 

 مدیریت راه هوائی 
 تصمیم گیری برای تهویه حمایتی 

  تهویه مکانیکی اینتیوباسیون  و 

 شریعتآقای دکتر 

کاربرد تهویه  169516 آذر 21 یکشنبه
 2 مکانیکی

 کاربرد تهویه مکانیکی
 انواع  و مد های تهویه مکانیکی 

 پانل آالرم و پانل مانیتورینگ  –یمات اولیه پانل کنترل تنظ
 مراقبتهای پرستاری 

 بخشیآقای دکتر 

کاربرد تهویه  169517 آذر 27 شنبه
 3مکانیکی 

 کاربرد تهویه مکانیکی
جراحی های  – COPD- ARDSتنظیمات پیشرفته در 

  19کووید  -بزرگ
 جداسازی از دستگاه مراقبتهای پرستاری 

 موالئی  آقای مجید

کاربرد تهویه  169518 آذر 28 یکشنبه
 4مکانیکی 

 کاربرد تهویه غیر تهاجمی
BIPAP- CPAP  

 آقای مجید موالئی 

 موارد استفاده و طریقه کاربرد  IABP 169522 آذر 25 پنجشنبه
 (IABPدستگاه بالون داخل آئورتی )

 دکتر بخشیقای آ

 خانم نصیر دیوانی پرستاری مراقبت های ویژه دراورژانسهای کلیوی کلیوی اورژانسهای 169540 آذر 24 چهار شنبه

رهبری و مدیریت اثر  169506 آذر 17 هار شنبهچ
 1در پرستاری  بخش

 1رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
 سازماندهی در پرستاری –برنامه ریزی  -اصول مدیریت

 خانم جعفر جالل

رهبری و مدیریت اثر  169507 آذر 18 پنجشنبه
 2بخش در پرستاری

 2رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری
توسعه و  –استاندارد ها  –) تامین نیروی انسانی 

 زی کارکنان پرستاری(    بهسا

 خانم جعفر جالل
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رهبری و مدیریت اثر  169508 آذر 24 چهار شنبه
 3بخش در پرستاری 

 3رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
)هدایت ورهبری، انگیره سازی در کارکنان پرستاری و تیم 

 مراقبت (         

 خانم جعفر جالل

رهبری و مدیریت اثر  169509 آذر 25 پنجشنبه
 4بخش در پرستاری 

 4رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
 ) ارتباط اثر بخش سازماني بین ارائه دهندگان خدمات (

 خانم مهرزاد باقری

رهبری و مدیریت اثر  169510 دی  1 چهار شنبه
 5بخش در پرستاری 

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

 خانم مهرزاد باقری

رهبری و مدیریت اثر  169511 دی  2 پنجشنبه
  6بخش در پرستاری 

  6رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
 نظارت و ارزشیابی در مدیریت پرستاری(                                                        –)کنترل 

 خانم جعفر جالل
 

رهبری و مدیریت اثر  169512 دی  8 چهار شنبه
 7بخش در پرستاری 

 7رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
 ل ثبت و گزارش دهي و گزارش نويسي()اصو

 خانم مهرزاد باقری 

رهبری و مدیریت اثر  169514 دی  9 پنجشنبه
 8بخش در پرستاری 

 

 8رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
 )مدیریت خطر و ایمنی بیمار (                

 خانم نصیر دیوانی 

 خانم زهرا گودرزی  1مراقبتهای پرستاری در نوزادان  اصول NICU 1 170470 دی  4 شنبه

 اصول مراقبتهای پرستاری NICU 2 170483 دی  5 یکشنبه
 (NIDCAP) 2نوزادان  

 خانم زهرا گودرزی

 خانم زهرا گودرزی تغذیه نوزاد با شیر مادر NICU 3 170484 دی  11 شنبه

 خانم دکتر علینژاد نائینی وزاد نارس و مراقبتهای پرستاری ن NICU 4 170486 دی  12 یکشنبه

 دکتر حبیبی  ( ACoRN 1)1مراقبت نوزادان در شرایط پر خطر  NICU 5 170487 دی  18 شنبه
 دار خانم کشت

 دکتر حبیبی  (ACoRN 2)2مراقبت نوزادان در شرایط پر خطر  NICU 6 170489 دی  19 یکشنبه
 دار خانم کشت

 دکتر مقنی اصول سرم درمانی و محاسبات داروئی  NICU 7 170491 دی 25 شنبه

 دکنر مقنی کاربرد دستگاه تهویه مکانیکی در نوزادان NICU 8 170493 دی 26 یکشنبه

 هموويژالنس NICU 9 170494 بهمن 2 شنبه
 )کاربرد خون و مشتقات آن(                

 دکتر مقنی

 دکتر مقنی NICU 10 NRP 170495 بهمن 3 یکشنبه
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 1سالمت در منزل   مدیریت مراقبت  1مراقبت در منزل  170011 دی  4 نبهش
 مراقبت( ندیفرا –-ساختار  -) مفهوم مراقبت 

 خانم جعفر جالل
 

 2مدیریت مراقبت سالمت در منزل    2مراقبت در منزل  170013 دی  5 یکشنبه
-مارانیکارکنان و ب یمنیاصول ا -پرستاران فیشرح وظا

 (یثبت و مستند ساز

 خانم جعفر جالل

 

 صفدری  بیمار و خانواده در منزل ( -)  مهارتهای ارتباط پرستار 3در منزل مراقبت  170015 دی  11 شنبه

 خانم دکتر ذاکری مقدم ) بررسی سالمت ( 4مراقبت در منزل  170016 دی  12 یکشنبه

 دکتر ذاکری مقدم ) مراقبتهای پرستاری در بیماران عروق کرونر  5مراقبت در منزل  170017 دی  18 شنبه

 دکتر مقدم نیا ) پرستاری در نارسائی قلب  ( 6مراقبت در منزل  170018 دی  19 یکشنبه

 صفدری تسکینی   مراقبتها 7مراقبت در منزل  170020 دی 25 شنبه

 مراقبتهای مرحله پایان زندگی 8مراقبت در منزل  170022 دی 26 یکشنبه
 مراقبت از خود پرستار( –سوگ  –) داغداری 

 خانم دکتر اینانلو
 گنجی خانم 

 خانم دکتر صالحی  پرستار و قانون پرستار و قانون  170947 دی  7 سه شنبه

 
 آقای دکتر شعبانیان پرستاری در اورژانسهای قلب کودکان اورژانس قلب کودکان  169609 دی  8 چهار شنبه

 خانم منیژه آهنی
 

 دکتر مقدم نیا Post CCUمراقبتهای پرستاری بیماران در بخش  Post CCU 170229 دی  13 دوشنبه

 آقای دکتر ابو علی  وداد هیر کاربرد جامعه شناسی در مراقبتهای پرستاری جامعه شناسی  170889 دی  13 دوشنبه

 پرستاری مراقبت ویژه در  19کووید  ICU 170890 دی  15 چهار شنبه
ICU ید کوو 

 خانم دکتر منجذبی 

 1دارو های قلبی عروقی کاربرد قهیموارد استفاده و طر 1دارو های قلبی  170689 دی  14 سه شنبه
کرها ،  وبل نیوتانسی، آنژ تراتهایها،  ن یتمیآر یآنت)

 (ها ویتنس پریه یها  ، آنت کیتی،ترومبو ل

 آقای صادقی شرمه

 2موارد استفاده و طریقه کاربرد دارو های قلبی عروقی  2دارو های قلبی  170937  دی  20 وشنبهد
کوآگوالنت ها  دارو  یپالکت ها، آنت یها ،آنت دیپیل ی،آنت )

 یو نور اپ نینفر ی) اپ یدیکوزیگل ریمثبت غ نوتروپیا یها

 (نی. دوبوتامنی،دوپام نینفر

 آقای صادقی شرمه
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 صفدری بیمار -مهارتهای ارتباط پرستار  ارتباط  170760 ید 21 سه شنبه

 خانم دکتر منجذبی  در اختالل اسید و باز  ABGتفسیر  ABG 170232 دی 21 سه شنبه

 خانم نظام زاده پرستاری مراقبتهای ویژه در پرواز  پرستار پرواز  170231 دی 22 چهار شنبه

 صادقی شرمه پرستاری در اورژانسهای قلب و عروق اورژانسهای  قلب  169596 دی 22 چهار شنبه

 خانم گنجی اصول مدیریت استرس  مدیریت استرس  170239 دی 28 سه شنبه

  محسنی پور ACLS 2020 پیشرفته CPR 170692 بهمن 4 دوشنبه

 خانم نصیر دیوانی مدیریت خطر و ایمنی بیمار  مدیریت خطر 170693 بهمن 5 سه شنبه

 خانم دکتر علی نژاد NICUکاربرد انکوباتور  در  انکوباتور   170308 بهمن 5 سه شنبه

 دکتر خوش نوا در پرستاری ثبت و گزارش نویسی گزارش نویسی 170690 بهمن 6 چهار شنبه

اقدامات تشخیصی در بیماریهای قلب و عروق و توجهات  1اقدامات تشخیصی 170694 بهمن 13 چهار شنبه
 1پرستاری 

لیپو  –آنزیم ها   -بیو مارکر ها –ی روتین )آزمایشهای خون
 پروتئین ها ....(

 خانم دکتر حسامی

اقدامات تشخیصی در بیماریهای قلب و عروق و توجهات  2اقدامات تشخیصی 170695 بهمن 14 پنجشنبه
 2پرستاری 

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

 آقای صادقی شرمه

 دکتر شریعت مراقبتهای پرستاری در بیماران ترومائی  تروما 170309 بهمن 16 شنبه

 آقای پیام امامی تریاژ بیماران در اورژانسهای بیمارستانی  تریاژ 170691 بهمن 17 یکشنبه

 آقای محسنی پور کاربرد دفیبریالسیون و کاردیو ورژن کاربرد دفیبریالتور  170748 بهمن 19 سه شنبه

 آقای صادقی شرمه کاربرد پیسمیکر در درمان آریتمی ها پیسمیکر 170749 بهمن 20 چهار شنبه



 

22 
 

 11 

 خانم دکتر جویباری  کاربرد تفکر نقادانه در تصمیم گیری های پرستاری  تفکر نقادانه  170751 بهمن 21 پنجشنبه
 دکتر تنا گو

  ECG 1 170697 بهمن 16 شنبه
 

ECG  مانیتورینگ  –تکنیک الکتروکاردیوگرافی  –نرمال
ECG 

 آقای صادقی شرمه 

  ECG2 170698 بهمن 17 یکشنبه
 

 آقای صادقی شرمه  نوسی و دهلیزی دیس ریتمی های سی

  170738 بهمن 23 شنبه
ECG 3 

 آقای صادقی شرمه ECGو بطنی  در  AVدیس ریتمی های گره 

  170740 بهمن 24 یکشنبه
ECG 4 

 

  BBBبزرگی دهلیز ها و هیپرتروفی  و 
 ECGدر 

 آقای صادقی شرمه

  ECG 5 170741 بهمن 30 شنبه
 

 ECGو نکروز در   injury -تعییرات ایسکمی
 

 ی صادقی شرمهآقا

 
 یکشنبه 

  ECG6 170743 اسفند 1
 

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

 آقای مهدی صادقی شرمه

 دکتر مقدم نیا ECG در یافتراق یها صیتشخ ECG7 170745 اسفند 8 یکشنبه 
 آقای محسنی پور

 دکتر فراهانی اصول آموزش بیمار آموزش بیمار 170750 بهمن 25 دوشنبه

تفسیر آورژانسهای رادیوگرافی قفسه سینه )  CXR1 170753 بهمن 26 سه شنبه
 ( رادیوگرافی طبیعی

 خانم دکتر فاطمه منجذبی 

تفسیر آورژانسهای رادیوگرافی قفسه سینه )  CXR2 170754 بهمن 27 چهار شنبه 
 رادیوگرافی پاتولوژیک(

 خانم دکتر فاطمه منجذبی 

 خانم دکتر فاطمه  منجذبی  تالل اسید و بازدر اخ  ABGتفسیر  ABG 170755 اسفند 3 سه شنبه

 آقای علیرضا محسنی پور ACLS 2020 پیشرفته CPR 170756 اسفند 4 چهار شنبه

 دکتر مقنی ( (NRP)احیای نوزادان NRP 170758 اسفند 5 پنجشنبه


