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 و برنامه های آموزشی 1401تقویم 
 

 انجمن علمی پرستاران قلب ایران
 

 1401 دوم نیمه 
 

 توضیحات الزم :

همه کالسهای وبینار انجمن از سامانه یکپارچه آموزش مداوم  -1

 وزارت بهداشت مجوز دارد  

دقیقه  30و  3کالسها در تاریخهای تعیین شده و راس ساعت   -2

 عصر شروع می شود.

در هر یک از کالسها گروه واتساپی برای ثبت نام شدگان  -3

تشکیل می شود  تا مطالب و راهنماهای شرکت در وبینار و 

کت در آزمون و نیز مطالب ،فیلم و اسالید های اساتید در شر

 این گروه به اشتراک گذاشته شود. 

با شرکت دادن اساتید در هر گروه واتساپی شما میتوانید با  -4

طرح پرسش  حتی ماهها بعد از کالس نیز یک آموزش غیر 

 حضوری رایگان داشته باشید. 

همراه شما در برای اضافه شدن شما به گروه ، باید شماره  -5

 سامانه آموزش مداوم  دارای  واتساپ باشد.

هزینه هر برنامه وبینار )غیر حضوری ( با تصویب دفتر آموزش  -6

هزار تومان  50هزار تومان  و برنامه های حضوری   40مداوم  

 خواهد بود است 
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 1وبینار  

کد  تاریخ  روز
 شناسه

 استاد  محتوای درسی نام کالس

     مهر 1 جمعه

     مهر 2 شنبه

     مهر 3 یکشنبه

 دوشنبه
 

     مهر 4

     مهر 5 سه شنبه

     مهر 6 چهارشنبه

     مهر 7 پنج شنبه

     مهر 8 جمعه

     مهر 9 شنبه

     مهر 10 یکشنبه

 دوشنبه
 

     مهر 11

     مهر 12 سه شنبه

     مهر 13 چهارشنبه

     مهر 14 پنج شنبه

     مهر 15 جمعه

مفهوم پرستاری مراقبتهای ویژه  CCU 1 186606 مهر 16 شنبه
 سی سی یو

 صفدریآقای 

بررسی سالمت و پایش بیماران   CCU 2 186607 مهر 17 یکشنبه
 سی سی یو

خانم دکتر 
 ذاکری مقدم 

و اقدامات تشخیصی  CCU 3 ACS 186608 مهر 23 شنبه
 تهاجمی و غیر تهاجمی

صادقی آقای 
 شرمه

 ECGاصول الکتروکاردیوگرافی ) CCU 4 186609 مهر 24 یکشنبه
 نرمال (

دکتر خانم 
 ذاکری مقدم

دیس ریتمی های سینوسی و  CCU 5 186610 مهر 30 شنبه
 دهلیزی 

دکتر ذاکری 
 مقدم

دکتر ذاکری  و بطنی  AVدیس ریتمی های گره  CCU 6 186612 آبان 1 یکشنبه
 مقدم

 و نکروز  injury -تعییرات ایسکمی CCU 7 186613 آبان 7 شنبه

 
دکتر ذاکری 

 مقدم

 مراقبتهای پرستاری CCU 8 186614 آبان 8 یکشنبه
در اینترونشنال کاردیولوژی  ، در 

 بیماران کرونری حاد

 دکتر بخشی

مراقبت پرستاری در اورژانسهای  CCU 9 186615 آبان 14 شنبه
 قلب

 دکتر مقدم نیا



 

 1وبینار  

کد  تاریخ  روز
 شناسه

 استاد  محتوای درسی نام کالس

 

موارد استفاده و طریقه کاربر دارو  CCU 10 186617 آبان 15 یکشنبه
 های قلبی 

آقای صادقی 
 شرمه

دکتر منا علی  (NRPاحیای نوزادان) NRP 186618 مهر 20 چهارشنبه
 نژاد

    مهر 22 جمعه
 

 

  مهر 26 سه شنبه
186619 

 

خانم عاطفه  و  حل مسئله   تفکر نقادانه حل مسئله    
 نصیر دیوانی

      سه شنبه

 186621 مهر 27 چهارشنبه
 

نقش همدلی  در مدیریت  همدلی
 پرستاری اثر بخش  

دکتر سید 
 فاطمی

آقای محسنی  پیشرفته  CPR CPR 186623 مهر 28 پنج شنبه
 پور

محاسبات  186624 مهر 28 
 داروئی 

اختالالت آب و الکترولیت و مایع 
 درمانی و محاسبات داروئی 

آقای صادقی 
 شرمه 

موارد استفاده و طریقه کاربرد  ترالی اورژانس  186627 آبان 1 یکشنبه
 تجهیزات و داروهای ترالی اورژانس

آقای محسنی 
 پور

گزارش  186628 آبان 1 
 نویسی

اصول ثبت و گزارش نویسی در 
 پرستاری

 خانم باقری

 دوشنبه
 

 مفهوم مراقبتهای ویژه ICU g 1 186629 آبان 2
 

دکتر جعفری 
 منش

بررسی سالمت و پایش بیماران  ICU g 2 186630 آبان 3 سه شنبه
 آی سی یو 

دکتر جعفری 
 منش 

 دوشنبه
 

مشکالت متداول بیماران در آی  ICU g 3 186631 آبان 9
 سی یو جنرال 

 دکتر شریعت

 ( IV Therapyاصول  سرم درمانی ) ICU g 4 186632 آبان 10 سه شنبه
 )کاربرد دارو ها و محاسبات داروئی(

آقای صادقی 
 شرمه

 دوشنبه
 

مراقبتهای پرستاری در بیماری های  ICU g 5 186633 آبان 16
  ARDSحاد سیستم تنفسی و 

 ( ABGتفسیر )

آقای دکتر 
 مقدم نیا

مدیریت  )دستگاه تهویه مکانیکی  ICU g 6 186634 آبان 17 سه شنبه
راههای هوائی تنظیمات اولیه و 

 (جدا سازی

دکتر آقای 
 منشجعفری پ

 دوشنبه
 

مراقبتهای پرستاری در  ICU g 7 186635 آبان 23
 هیپوتانسیون و انواع شوکها

آقای دکتر 
 شریعت

آقای محسنی  اورژانسهای مغز و اعصاب ICU g 8 186636 آبان 24 سه شنبه
 پور

 دوشنبه
 

 دکتر شریعت پرستاری در تروما ها ICU g 9 186637 آبان 30

 پیشرفته ICU g 10 CPR 186638 آذر1 سه شنبه
ACLS 2020 

آقای صادقی 
 شرمه

دکتر منا   اصول کاربرد دستگاه انکوباتور  انکوباتور 186639 آبان 2 دوشنبه
 علینژاد



 

 1وبینار  

کد  تاریخ  روز
 شناسه

 استاد  محتوای درسی نام کالس

خانم نصیر  اصول ترخیص ایمن ترخیص ایمن  186640 آبان 3 سه شنبه
 دیوانی

مدیریت راه  186641 آبان 4 چهارشنبه
 هوایی

مدیریت راه هوایی در 
 اورژانسهای تنفسی 

آقای محسنی 
 پور

 دکتر اینانلو خود مراقبتی برای پرستاران خود مراقبتی  186642 آبان 4 چهارشنبه

 خانم تجلی  (NRPاحیای نوزادان ) NRP 186643 آبان 5 پنج شنبه

موارد استفاده و طریقه کاربرد  دفیبریالتور 501866 آبان 5 پنج شنبه
 دستگاه دفیبریالتور و کاردیوورژن 

آقای محسنی 
 پور

     آبان 6 جمعه

مدیریت  186645 آبان 7 شنبه
 1پرستاری 

 1رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
 ( یزیبرنامه ر -تیریاصول مد

 خانم جعفر جالل

مدیریت  186646 آبان 8 یکشنبه
 2پرستاری 

 2مدیریت اثر بخش در پرستاریرهبری و 
 (    کار  میو تقس یسازمانده)

 خانم جعفر جالل

رهبری و  186653 آبان 14 شنبه
مدیریت اثر 

بخش در 
 3پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
3 

 (یانسان یروین یو بهساز ینیکارگز )

 خانم جعفر جالل

رهبری و  186654 آبان 15 یکشنبه
مدیریت اثر 
بخش در 
 4پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 

4 
 یاثر بخش در پرستار تیریو مد یرهبر

4 

در  یساز رهیانگ ،یورهبر تی)هدا
 مراقبت (          میو ت یکارکنان پرستار

 جعفر جاللخانم 

رهبری و  186666 آبان 21 شنبه
مدیریت اثر 
بخش در 
 5پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 

5 
)اصول حل مشکل و تصمیم گیری در 

 مدیریت پرستاری(

خانم جعفر 
 جالل

رهبری و  186667 آبان 22 یکشنبه
مدیریت اثر 
بخش در 
  6پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 
6  

ارائه دهندگان  نیب ی)ارتباط سازمان
 خدمات(                                                       

خانم مهرزاد 
 باقری

رهبری و  186670 آبان 28 شنبه
مدیریت اثر 
بخش در 
 7پرستاری 

رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 

7 

)اصول ثبت و گزارش دهي و گزارش 
 (و جنبه های قانونی آن  نويسي

مهرزاد خانم 
  باقری

رهبری و  186671 آبان 29 یکشنبه
مدیریت اثر 
بخش در 
 8پرستاری 

 

رهبری و مدیریت اثر بخش در پرستاری 

8 
عملکرد در  یابیکنترل و ارزش –)نظارت 

 (                یپرستار

خانم جعفر 
 جالل

رهبری و  187411 آذر5 شنبه
مدیریت 
 9اثربخش

 ایاستانداردهای مراقبتی و حرفه 
 در پرستاری

عزت جعفر 
 جالل

رهبری و  187413 آذر6 یکشنبه
مدیریت 

 10اثربخش

عزت جعفر  الگوهای کیفی در خدمات پرستاری
 جالل

 آقای جوکار  اصول تریاژ بیمارستانی  تریاژ 186649 آبان 9 دوشنبه



 

 1وبینار  

کد  تاریخ  روز
 شناسه

 استاد  محتوای درسی نام کالس

 مقدم نیادکتر  مراقبتهای پرستاری در نارسائی قلب نا رسائی قلب  186651 آبان 11 چهارشنبه

 دکتر مقنی کاربرد خون و فرآورده های آن هموویژیالنس 186620 آبان 11 چهارشنبه

آقای محسنی  پیشرفته CPR  186644 آبان 12 پنج شنبه
 پور

ایمنی و  186622 آبان 12 
 مدیریت خطر

 خانم باقری مدیریت خطر

     آبان 13 جمعه

پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و   1آنژیوگرافی  186656 آبان 16 دوشنبه
 (     1آنژيوگرافي ) 

 پرستاری  مدیریت 
              بخش آنژیوگرافیدر 

آقای دکتر 
 بخشی

پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و   2آنژیوگرافی  186657 آبان 17 سه شنبه

 (     2آنژيوگرافي ) 
 مراقبتهای پرستاری 

 در اینترونشنال کاردیولوژی  ،             

آقای دکتر 
 بخشی

پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و   3آنژیوگرافی  186658 آبان 23 دوشنبه
 (3آنژيوگرافي) 

 

آقای دکتر 
 بخشی

پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و  4آنژیوگرافی  186659 آبان 24 سه شنبه
 (4آنژيوگرافي) 

آقای دکتر 
 بخشی

پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و  5آنژیوگرافی  186660 آبان 30 دوشنبه

 (5آنژيوگرافي) 
آقای دکتر 

 بخشی

پرستاري در بخش هاي کاتتريسم و  6آنژیوگرافی  186661 آذر1 سه شنبه
 (6آنژيوگرافي) 

پرستاري در واحد طالعات الکترو 
 (EPSفیزيولوژي قلب )

آقای دکتر 
 بخشی

مراقبت پایان  187561 آبان 18 چهارشنبه
 زندگی

خانم دکتر  مراقبتهای مرحله پایان زندگی 
 اشرفی  زاده

موارد استفاده و طریقه کاربرد   پیسمیکر 186662 آبان 18 چهارشنبه
 پیسمیکر

 آقای
 دکتر بخشی

 Postمراقبتهای پرستاری در بیماران  Post CCU 186663 آبان 19 پنج شنبه

CCU  
 آقای صفدری

     آبان 20 جمعه

دارو های  186664 آبان 21 شنبه
 1قلبی 

موارد استفاده و طریقه کاربرد دارو های 

 قلبی عروقی
،  تراتهایها،  ن یتمیآر یآنت(

 کیتیبالکرها ،  ،ترومبو ل نیوتانسیآنژ
 )ها ویتنس پریه یها  ، آنت

آقای صادقی 
 شرمه

دارو های قلبی  186665 آبان 28 شنبه
2 

طریقه کاربرد دارو های  موارد استفاده و

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

مثبت  نوتروپیا یکوآگوالنت ها  دارو ها

 یو نور اپ نینفر ی) اپ یدیکوزیگل ریغ
 (نی. دوبوتامنی،دوپام نینفر

آقای صادقی 
 شرمه

     آبان 22 یکشنبه

خانم دکتر  مدیریت استرس شغلی   استرس شغلی  186655 آبان 25 چهارشنبه
 دهقانی 



 

 1وبینار  

کد  تاریخ  روز
 شناسه

 استاد  محتوای درسی نام کالس

 دکتر فراهانی  اصول آموزش بیمار  آموزش بیمار  186668 آبان 26 پنج شنبه

زیبائی  179038 آبان 26 
 شناسی 

 پیروی شناسی در پرستاریزیبایی 

     آبان 27 جمعه

پرستاری  186672 آبان 29 یکشنبه
 1جراحی

 1مراقبت های پرستاری بعد از جراحی 

 اصول انتقال بیمار بعد از جراحی 
 پایش جامع نگر 

 دکتر شالی

پرستاری  186673 آذر6 یکشنبه
 2جراحی 

 2مراقبت های پرستاری بعد از جراحی 

پانسمانها و مراقبت  -درن ها -زخم ها 
 پرستاری

 دکتر شالی

پایش بیماران  187231 آذر2 چهارشنبه
بخشهای 
اورژانس و 
 مراقبت ویژه

پایش بیماران در بخشهایاورژانس و 

 مراقبت ویژه 
 آقای صفدری

 Postمراقبتهای پرستاری در بیماران  Post ICU 187233 آذر3 پنج شنبه

ICU  
 دکتر منجذبی

 یکاربرد تفکر نقادانه در مراقبتها تفکر نقادانه 179037 آذر3 

 یپرستار
آقای دکتر  

 محمدی

     آذر4 جمعه

آقای صادقی  دارو های ترالی اورژانس اورژانس یترال 187489 آذر5 شنبه
 شرمه

 دکتر منجذبی   ABGاختالل اسید و باز  و تفسیر  ABG 187415 آذر7 دوشنبه

سمع قلب و  186648 آذر 13 یکشنبه
 ریه 

بررسی سالمت بیماران با تاکید 
 بر اصول  سمع قلب  و ریه 

 دکترعالم زاده 

استاندارد های مراقبت پرستاری در آی  ICU- OH 1 187416 آذر7 دوشنبه

 سی یو جراحی قلب
 دکتر بخشی 

 دکتر بخشی  پایش بیماران  آی سی یو جراحی قلب ICU- OH 2 187418 آذر8 سه شنبه

مراقبت پرستاری در آی سی یو  ICU- OH 3 187419 آذر14 دوشنبه

) بر حسب نوع اختالل و 1جراحی قلب 
 تکنیک جراحی (

 دکتر بخشی

مراقبت پرستاری در  آی سی یو  ICU- OH 4 187420 آذر15 شنبهسه 
درمان  ت)پیشگیری و 2جراحی قلب 

 عوارض شایع بعد از جراحی قلب (

 دکتر بخشی

مراقبت پرستاری در اختالالت آب و  ICU- OH 5 187421 آذر21 دوشنبه

الکترولیت و اسید و باز بعد از جراحی 

 ( ABGقلب) تفسیر  

 دکتر بخشی

 مراقبتهای  پرستاری درنارسائی قلب  ICU- OH 6 187423 آذر22 شنبه سه

در آی سی یو  VADو  IABP) کاربرد 

 جراحی قلب (

 دکتر بخشی

داروهای قلبی مورد استفاده در آی  ICU- OH 7 187424 آذر28 دوشنبه

سی یو جراحی قلب  و محاسبات 
 داروئی

 دکتر بخشی

 کار برد دستگاه تهویه مکانیکی ICU- OH 8 187426 آذر29 سه شنبه

 در آی سی یو جراحی قلب
و تنظیمات آن و  روش ایمن جداسازی  

 از بیمار

 دکتر بخشی



 

 1وبینار  

کد  تاریخ  روز
 شناسه

 استاد  محتوای درسی نام کالس

در آی سی یو جراحی قلب و  ICU- OH 9 ACLS 187427 دی 4 یکشنبه 

 استرنوتومی اورژانسی
 دکتر بخشی

نکات اساسی مراقبت پرستاری در  ICU- OH 10 187428 دی5 دوشنبه
آی سی یو جراحی قلب ) چالش 

 تله ها(  -سر نخ ها –ها 

 دکتر بخشی

مهارت ارتباط  187476 آذر8 سه شنبه
1 

 آقای صفدری مهارت ارتباط کالمی و غیر کالمی

مهارت ارتباط  187477 آذر9 چهارشنبه
2 

 مهارت خوب گوش دادن
 و همدلی

خانم دکتر 
 دهقانی

مهارت ارتباط  187478 آذر15 سه شنبه
3 

مهارت پاسخ  به  مهارت پریسش
 سواالت سخت بیمار 

 آقای صفدری

مهارت ارتباط  187483 آذر27 یکشنبه
4 

 روش برخورد 

 با بیمار دشوار 
 آقای صفدری

 دکتر عباسی 1مدیریت زخم  1مدیریت زخم  187484 آذر9 چهارشنبه

 دکتر عباسی 2مدیرت زخم  2مدیریت زخم  187485 آذر10 پنج شنبه

 دکتر مقدم نیا اورژانسهای قلب و عروق اورژانس 187486 آذر10 پنج شنبه

     آذر11 جمعه

پاسخ به  186669 آذر12 شنبه
 سواالت

به سواالت کودکان چگونه پاسخ 
 می دهیم

 خانم گنجی
  

مدیریت  187695 آذر14 دوشنبه
 پرستاری

نقش مدیریت پرستاری در بهبود 
 فرهنگ سازمانی

خانم جعفر 
 جالل 

موارد استفاده و طریقه کاربرد  پیسمیکر 187573 آذر16 چهار شنبه
 پیسمیکر

 صادقی شرمه

کنترل عفونت  187697 آذر16 چهارشنبه
1  

 دکتر محمد نژاد کنترل عفونت عفونت 

کنترل عفونت  187698 آذر17 پنج شنبه
2 

 نژاددکتر محمد  کنترل عفونت در بخشهای خاص

 نصیر دیوانی  تداخل داروئی  دارو  187707 آذر17 پنجشنبه
 دکتر خسروی

     آذر18 جمعه

خانم دکتر  انفورماتیک برای پرستاران انفورماتیک  187712 آذر19 شنبه
 درویش

اصول مراقبتهای پرستاری در  NICU 1 187731 آذر19 شنبه
  1نوزادان 

خانم زهرا 
 گودرزی

 اصول مراقبتهای پرستاری NICU 2 187732 آذر20 یکشنبه
 (NIDCAP) 2نوزادان  

خانم زهرا 
 گودرزی

خانم دکتر علینژاد  تغذیه نوزاد با شیر مادر NICU 3 187733 آذر26 شنبه
 نائینی



 

 1وبینار  

کد  تاریخ  روز
 شناسه

 استاد  محتوای درسی نام کالس

خانم دکتر علینژاد  نوزاد نارس و مراقبتهای پرستاری  NICU 4 187734 آذر27 یکشنبه

 نائینی
مراقبت نوزادان در شرایط پر خطر  NICU 5 187735 دی3 شنبه

1(ACoRN 1 ) 
 دار خانم کشت

مراقبت نوزادان در شرایط پر خطر  NICU 6 187736 دی 4 شنبهیک
2(ACoRN 2) 

 دکتر  علی نژاد 

اصول سرم درمانی و محاسبات  NICU 7 187737 دی10 شنبه
 داروئی 

 دکتر مقنی

تهویه مکانیکی در کاربرد دستگاه  NICU 8 187738 دی11 یکشنبه
 نوزادان

 دکنر مقنی

 هموويژالنس NICU 9 187739 دی 17 شنبه
 )کاربرد خون و مشتقات آن(                

 دکتر مقنی

 تجلی دکتر  NICU 10 NRP 187740 دی18 یکشنبه

محاسبات  187494 آذر20 یکشنبه
 داروئی 

موارد استفاده و طریقه کاربرد  انواع 
محلولهای مایع درمانی و محاسبات 

 داروئی 

آقای صادقی 
 شرمه 

اورژانسهای  187382 آذر21 دوشنبه
 کلیوی 

پرستاری مراقبت ویژه در 
 اورژانسهای کلیوی و مجاری ادراری

خانم نصیر 
 دیوانی

 مسرور-

کنفرانس  187490 آذر22 سه شنبه
 فصلی 

 کنفرانس فصلی 
ایجاد انگیزش  و مدیریت تشویق 

 محور 

خانم جعفر 
 جالل

دکتر سید 
 فاطمی

تهویه  187795 آذر23 چهار شنبه
 1مکانیکی 

 دکتر شریعت مدیریت راه هوائی

تهویه  187797 آذر24 پنجشنبه
 2مکانیکی 

موارد استفاده و طریقه کاربرد 
 دستگاههای تهویه مکانیک 

 ) تنظیمات اولیه 

 دکتر منجذبی 

 چهارشنبه
 

تهویه  187798 آذر30
 3مکانیکی 

موارد استفاده و طریقه کاربرد 
 دستگاههای تهویه مکانیک 

 ) تنظیمات پیشرفته (
 و اصول جدا سازی  

 دکتر بخشی 

تهویه  187821 دی1 پنجشنبه
  4مکانیکی 

موارد استفاده و طریقه کاربرد تهویه 
)  NIVمکانیکی غیر تهاجمی  

BIPAP  وCPAP ) 

 دکتر موالئی 

 دکتر گنجی بررسی علل ریشه ای مشکالت  RCA 187914 آذر23 چهارشنبه

گزارش  187921 آذر24 پنج شنبه
 نویسی 

اصول ثبت و گزارش نویسی در 
 پرستاری

خانم مهرزاد 
 باقری

     آذر25 جمعه

پدیدار  187923 آذر29 سه شنبه
 شناسی

کاربرد پدیدار شناسی در 
 مراقبتهای پرستاری

دکتر عیسی 
 محمدی

مراقبتهای پرستاری در بیماران  تروما  187929 دی1 پنجشنبه
 ترومائی 

آقای دکتر 
 شریعت



 

 1وبینار  

کد  تاریخ  روز
 شناسه

 استاد  محتوای درسی نام کالس

اقدامات پرستاری در کنترل و  مدیریت درد 187488 دی3 شنبه
 کاهش درد

دکتر جعفری 
 منش

 خانم نظام زاده پرستاری مراقبت ویژه در پرواز پرستار پرواز  187937 دی5 دوشنبه

جامعه  187943 دی10 شنبه
 شناسی 

کاربرد جامعه شناسی در 
 مراقبتهای پرستاری

 دکتر ودادهیر

موارد استفاده و طریقه کاربرد  ترالی اورژانس  186626 دی12 دوشنبه
 تجهیزات و داروهای ترالی اورژانس

آقای محسنی 
 پور

 کاربرد بالنپرستاری مراقبتهای ویژه در  IABP 179044 دی 12 

 پمپ داخل ائورتی
 آقای بخشی

 خانم باقری ثبت و گزارش نویسی در پرستاری گزارش نویسی 186652 دی13 سه شنبه

تفسیر آورژانسهای رادیوگرافی  CXR1 188013 دی14 چهار شنبه
قفسه سینه ) رادیوگرافی طبیعی 

) 

  دکتر منجذبی

رادیوگرافی تفسیر آورژانسهای  CXR2 188015 دی15 پنجشنبه
قفسه سینه ) رادیوگرافی 

 پاتولوژیک(

  دکتر منجذبی

اقدامات  188017 دی17 شنبه
 1تشخیصی 

اقدامات تشخیصی در بیماریهای قلب و 
 1عروق و توجهات پرستاری 

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

 دکتر پیروی

اقدامات تشخیصی  188021 دی18 یکشنبه
2 

اقدامات تشخیصی در بیماریهای قلب و عروق و 
 2توجهات پرستاری 

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

 آنژیوگرافی

آقای صادقی 
 شرمه

 آقای امامی اصول تریاژ بیمارستانی  تریاژ 187568 دی 19 دوشنبه

پرستاری سی  188023 دی21 چهار شنبه
 سی یو  

 صادقی شرمه  عوارض انفارکتوس میوکارد 

اصول کاربرد دستگاه انکوباتور  انکوباتور 188024 دی21 چهار شنبه
 نوزادان

 دکتر مقنی

     دی23 جمعه

مراقبت در منزل  188027 دی24 شنبه
1 

 1مدیریت مراقبت سالمت در منزل   

 ندیفرا –-ساختار  -) مفهوم مراقبت 
 مراقبت(

 خانم جعفر جالل

 

مراقبت در منزل  188028 دی25 یکشنبه
2 

 2مدیریت مراقبت سالمت در منزل   

 یمنیاصول ا -پرستاران فیشرح وظا
ثبت و مستند -مارانیکارکنان و ب

 (یساز

 خانم نیکپور 

 

مراقبت در منزل  188029 بهمن 1 شنبه
3 

بیمار و  -)  مهارتهای ارتباط پرستار
 در منزل ( خانواده

 صفدری 

مراقبت در منزل  188030 بهمن  2 یکشنبه
4 

خانم دکتر ذاکری  ) بررسی سالمت (
 مقدم



 

 1وبینار  

کد  تاریخ  روز
 شناسه

 استاد  محتوای درسی نام کالس

مراقبت در منزل  188031 بهمن 8 شنبه
5 

) مراقبتهای پرستاری در بیماران عروق 

 کرونر 
دکتر ذاکری 

 مقدم

مراقبت در منزل  188032 بهمن 9 یکشنبه
6 

 دکتر مقدم نیا () پرستاری در نارسائی قلب  

مراقبت  188033 بهمن 16 یکشنبه
سالمت 

 7درمنزل

خانم دکتر  مراقبت تسکینی
 اشرفی زاده

مراقبت  188034 بهمن 17 دوشنبه
سالمت 

 8درمنزل

 خانم گنجی مراقبتهای مرحله پایان زندگی

ویژه  هاي اصول پرستاري مراقبت) Ped ICU 1 188109 دی24 شنبه
 ( کودکان  آی سی یو در

خانم هاشمی 
 صبور

خانم شیرین 
 آیادی

و پایش جامع رسي سالمت )بر Ped ICU 2 188110 دی25 یکشنبه
 نگربیماران آی سی یو کودکان(

خانم هاشمی 
 صبور

در آی سی یو   پرستاری مراقبت ویژه تنفسی  ) Ped ICU 3 188111 بهمن 1 شنبه

 (کودکان 

 خانم ولد خانی

 دارو کاربرد و  IV therapy اصول Ped ICU 4 188112 بهمن  2 یکشنبه
 یداروئ محاسبات و ها

 خانم ولد خانی

پرستاری مراقبت ویژه در اختالالت  Ped ICU 5 188113 بهمن 8 شنبه

و   قلبی عروقی   هیپوتانسیون 
 شوک 

 خانم آهنی 
 خانم فرجی

ویژگی های کاربرد تهویه مکانیکی  Ped ICU 6 188114 بهمن 9 یکشنبه
 در کودکان 

 خانم آهنی

اورژانسهای مراقبتهای پرستاری در  Ped ICU 7 188115 بهمن 16 یکشنبه
  گوارشی کودکان

 مراقبتها بعد از جراحی ها 

خانم موسوی 
 نسب

اورژانسهای مراقبتهای پرستاری  Ped ICU 8 188116 بهمن 17 دوشنبه
  کودکانمغز و اعصاب  در 

 مراقبت  پرستاری درحمالت  صرع 

 خانم مومنی 
خانم نصیر 

 دیوانی
قبل مراقبتهای پرستاری در کودکان  Ped ICU 9 188117 بهمن 23 یکشنبه

 و بعد از جراحی ها 
خانم دکتر 

 شالی

 در آی سی یو کودکان Ped ICU 10 CPR 188118 بهمن 24 دوشنبه

 
 خانم 
 آهنی

خانم نصیر  اصول ترخیص ایمن ترخیص ایمن  188119 دی26 دوشنبه
 دیوانی

 مهرزادباقری

سمع قلب و  187491 بهمن 3 دوشنبه
 ریه 

بررسی سالمت بیماران با تاکید 
 اصول  سمع قلب  و ریه

دکتر راد 
 گودرزی 



 

 1وبینار  

کد  تاریخ  روز
 شناسه

 استاد  محتوای درسی نام کالس

  ECG 1 188120 بهمن 5 چهارشنبه
 

ECG  تکنیک  –نرمال
مانیتورینگ  –الکتروکاردیوگرافی 
ECG 

آقای صادقی 
 شرمه 

  ECG2 188121 بهمن 6 پنج شنبه
 

دیس ریتمی های سینوسی و 
 دهلیزی 

آقای صادقی 
 شرمه 

و بطنی   AVدیس ریتمی های گره  ECG 3 188122 بهمن  12 چهارشنبه
 ECGدر 

 آقای مقدم نیا 

  188123 بهمن 13 پنج شنبه
ECG 4 

 

بزرگی دهلیز ها و هیپرتروفی  و 
BBB  

 ECGدر 

 آقای مقدم نیا

  ECG 5 188124 بهمن 19 چهارشنبه
 

و نکروز   injury -تعییرات ایسکمی
 ECGدر 

آقای صادقی 
 شرمه

  ECG6 188125 بهمن 20 پنج شنبه
 

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

  ECGدر   در پیسمیکر

آقای مهدی 
 صادقی شرمه

آقای محسنی  ECG در یافتراق یها صیتشخ ECG 7 188127 بهمن 30 یکشنبه
 پور

 

     بهمن 7 جمعه

 آقای جوکار پیشرفته  CPR CPR 188128 بهمن 13 پنج شنبه

     بهمن 14 جمعه

     بهمن 15 شنبه

ایمنی و  188129 بهمن 19 چهارشنبه
 مدیریت خطر 

خانم نصیر  ایمنی و مدیریت خطر 
 دیوانی

خانم جعفر 
 جالل

 هموويژالنس هموویژالنس 188130 بهمن 20 پنج شنبه
 )کاربرد خون و مشتقات آن(                

 دکتر مقنی

     بهمن 21 جمعه

     بهمن 22 شنبه

ویژه در بیماران با پرستاری مراقبتهای   188131 بهمن 24 دوشنبه
 اختالل سطح هوشیاری

 آقای شریعت

 دکتر مقدم نیا اورژانسهای قلب و عروق اورژانس 188132 بهمن 25 سه شنبه

     بهمن 28 جمعه

     بهمن 29 شنبه

     بهمن 30 یکشنبه

     اسفند1 دوشنبه

     اسفند2 سه شنبه

     اسفند3 چهارشنبه



 

 1وبینار  

کد  تاریخ  روز
 شناسه

 استاد  محتوای درسی نام کالس

     اسفند4 پنج شنبه

     اسفند5 جمعه

     اسفند6 شنبه

     اسفند7 یکشنبه

     اسفند8 دوشنبه

     اسفند9 شنبه سه

     اسفند10 چهارشنبه

     اسفند11 پنج شنبه

     اسفند12 جمعه

     اسفند13 شنبه

     اسفند14 یکشنبه

     اسفند15 دوشنبه

     اسفند16 سه شنبه

     اسفند17 چهارشنبه

     اسفند18 پنج شنبه

     اسفند19 جمعه

     اسفند20 شنبه

     اسفند21 یکشنبه

     اسفند22 دوشنبه

     اسفند23 سه شنبه

     اسفند24 چهارشنبه

     اسفند25 پنج شنبه

     اسفند26 جمعه

     اسفند27 شنبه

     اسفند28 یکشنبه

     اسفند29 دوشنبه

8 

9 



 

 10 


