
 بسمه تعالی

  دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی                       

 1395کارگاههای سال                     

هزينه قابل  ساعت شروع برنامه دبير علم و اجراي  تاريخ برگزاري نام كارگاه رديف

 پرداخت

 سالن برگزاري امتياز كد شناسه

 2سالن شورا  5 72054 ریال 000/230 8-14 خیرخواه دکتر 6/2/95 یباردار یپرخطر و اورژانس ها یکارگاه حاملگ  .1

 2سالن شورا  5/2 72902 ریال 000/230 8-14 خیرخواه دکتر 20/2/95    مامایی در نویسی نسخه مقدماتی کارگاه  .2

 2سالن شورا  5 73113 ریال 000/230 8-14 دکتر خاچیان 27/2/95 گزارش نویسی  .3

 2سالن شورا  5/2 72981 ریال 000/230 8-14 خیرخواه دکتر 3/3/95    زایمان و بارداری در نویسی نسخه مقدماتی  .4

 2سالن شورا  5 73133 ریال 000/230 8-14 دکتر خاچیان 10/3/95 اورژانس ) کنسل شد به علت عدم ثبت نام فقط ارشد(   .5

 2سالن شورا  5/2 73261 ریال 000/230 8-14 خیرخواه دکتر 17/3/95 زنان های بیماری در نویسی نسخه مقدماتی کارگاه  .6

 2سالن شورا  5 76637 ریال 000/230 8-14 دکتر خاچیان 19/4/95 اصول بخش اورژانس و پرستاری برخی اورژانس ها  .7

 2سالن شورا  5 77169 ریال 000/230 8:15-14 خانم محدث 26/4/95 بیماری های حاصل از انتقال خون و فراورده های خونی  .8

 2سالن شورا  5 77284 ریال 000/230 8:15-14 خانم محدث 30/4/95 دیابتی نفروپاتی و دیابتی بیماران در تغذیه  .9

-سرای احسان  5 77519 رایگان  8-13:15 خانم دکتر سید فاطمی 30/4/95 آشنایی با محیط درمانی و ویژگیهای آن  .10

 کهریزک

 پرخاشگری با برخورد شیوه و درمانی ارتباط مهارتهای با آشنایی  .11

 روانپزشکی نگهداری مراکز در بستری مددجویان
-سرای احسان  5 77556 رایگان  8-13:15 خانم دکتر سید فاطمی 31/4/95

 کهریزک

 2سالن شورا  5 77891 ریال 000/230 8:15-14 خانم محدث 4/5/95  بیمار ایمنی های استاندارد  .12

در دست  79147 ریال 000/230 8:15-14 خانم محدث 24/6/95 سوختگی زخم با بیمارسوختگی از مراقبت  .13

 اقدام
 2سالن شورا 

در دست  79623 ریال 000/230 8:15-14  خانم محدث 7/7/95  توانبخشی سوختگی  .14

 اقدام
 2سالن شورا 

در دست  80099 ریال 000/230 8:15-14  خانم محدث 14/7/95 مرگ از پس و احتضار حال در بیمار از مراقبت  .15

 اقدام
 2سالن شورا 

در دست  80111 ریال 000/690 8:15-14 دکتر خنجریخانم  28/7/95-26 ارزیابی برنامه با انفرادی تکاملی مراقبت  .16

 اقدام
 2سالن شورا 


