
 بسمه تعالی

  دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی                       

 1394کارگاههای سال                     

 63404به نام معاونت اموزشي دانشگاه نزد بانک بانک ملت شعبه هجرت كد شعبه 51722086/36ساب شماره ح

 كد شناسه  امتياز سالن برگزاري هزينه قابل پرداخت شروع برنامهساعت  دبير علم و اجراي  تاريخ برگزاري نام كارگاه رديف

 52657 5 2سالن شورا  ریال 000/195 8-30/14 فاطمه محدث 31/1/94 منیا  ونیترانسفوز  .1

 52570 5/9 2سالن شورا  ریال 000/390 30/8-30/13 دكتر نجفي 1/2/94-2 ریوي بزرگساالن-احياي قلبي  .2

 52661 5/4 2سالن شورا  ریال 000/195 30/8-30/13 نجفيدكتر  7/2/94 تریاژ  .3

 55942 5/4 2سالن شورا  ریال 000/195 30/8-30/13 دكتر نجفي 18/3/94 سامانه فرماندهي حادثه  .4

 56712 4 2سالن شورا  ریال 000/195 30/8-30/13 دكتر نجفي 20/3/94 تروماي سر و مراقبت هاي پرستاري  .5

 57037 5/4 2سالن شورا  ریال 000/195 30/8-30/13 نجفيدكتر  25/3/94 تریاژ  .6

 56988 5/4 2سالن شورا  ریال 000/195 30/8-30/13 فاطمه محدث 30/3/94 مراقبت از بيمار سوختگي و زخم سوختگي  .7
 58518 5/4 مركز روانپزشکي ایران ریال 000/195 30/8-30/13 دكتر سید فاطمي 31/3/94 يدرمان طيبا مح یيآشنا  .8
 64381 5/2 2سالن شورا  رایگان 30/8-45/13 مرحمت فراهاني نیا 16/6/1394 آنفلوانزاي پرندگان  .9

 56923 5 2سالن شورا  ریال 000/195 30/8-30/13 مسرور 28/6/94 1رویکردهاي  نوین باليني    .10

 57019 5/2 2سالن شورا  ریال 000/195 30/8-30/13 محمد علیها 30/6/94 2رویکردهاي نوین باليني    .11

 57796 5 2سالن شورا  ریال 000/195 30/8-30/13 فاطمه محدث 6/7/94 بررسي بيماران جراحي شکم فرایند پرستاري  .12

 62760 5/4 2سالن شورا  ریال 000/195 14-8:15 خانم محدث 13/7/94 در حال احتضار و پس از مرگ ماريمراقبت از ب  .13

 57685 5/4 2سالن شورا  ریال 000/195 30/8-30/13 دكتر خاچیان 15/7/94 اورژانس  .14

 62844 5 2سالن شورا  ریال 000/195 14-8 سیدالشهدایي 20/7/94 ينيبال ناتیکارگاه معا  .15

 64297 10 2سالن شورا  ریال 000/390 30/8-30/13 دكتر خنجری 21/7/94-22 کارگاه آموزشي ایمني کودک  .16

 64474 5/2 2سالن شورا  ریال 000/195 15/8-13 خانم خیرخواه 4/8/94 پرستاران يبرا يباردار يپرخطر و اورژانس ها يکارگاه حاملگ  .17

 63335 5 2سالن شورا  ریال 000/195 8-45/13 دكتر خاچیان 20/8/94 يسیکارگاه گزارش نو  .18



 64484 4-5 2سالن شورا  ریال 000/195 15/8-13 خانم خیرخواه 25/8/94 مشاوره در مامایي ) گروه مامایي(  .19

 65512 5 2سالن شورا  ریال 000/195 8-45/13 دكتر خاچیان 16/9/94 قانون و پرستار  .20

 66813 5 2سالن شورا  ریال 000/230 15/8-14 خانم محدث  23/9/94  خون انتقالبيماري هاي حاصل از   .21

 66074 9 2سالن شورا  ریال 000/460 30/8-30/13 دكتر نجفي 29/9/94-28 احيا قلبي ریوي  .22

 66078  2سالن شورا  ریال 000/230 30/8-30/13 دكتر نجفي 5/10/94 تریاژ  .23

 68431  سالن آمفي تئاتر در دست اقدام دكتر خاچیان دی  17-16-15 کنگره واکاوي آموزش پرستاري در ایران  .24
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