
 بسمه تعالی

 

شتی ردمانی اریان    گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

 تر آموزش مداوم پرستاری و ماماییدف

   1400کارگاه های سال

 2662کد شعبه  به نام معاونت آموزش دانشگاه نزد بانک ملت شعبه هجرت    36/51722086  شماره حساب

 ردیف  نام کارگاه تاریخ برگزاری  دبیر علمی و اجرایی  ساعت  شروع برنامه  هزینه قابل پردخت  کد شناسه  شماره مجوز  سالن برگزاری 

9-12 000/120 163545 263540 مجازی   1 هموویژویالنس  1/1400/ 25 دکتر خاچیان  

000/120 164453 264448 مجازی   12-9  2 فرایند پرستاری  2/1400/ 28 خانم محدث  

000/120 164657 264652 مجازی   12-9 اصول قانونی مراقبت از بیمار در   1400/ 3/ 4 خانم محدث  

 حال احتضار و پس از مرگ 

3 

000/120 163225 263220 مجازی   12-9 مهارت های برقراری ارتباط اثر  3/1400/ 25 خانم محدث  

 بخش

4 

000/120 166891 266886 مجازی   12-9  5 فرایند پرستاری  4/1400/ 28 خانم محدث  

000/120 166214 266209 مجازی   12-9  6 هموویژیالنس  5/1400/ 12 خانم دکتر خاچیان  

9-12 رایگان  167333 267328 مجازی  جانشین پروری در مدیریت  5/1400/ 13 خانم دکتر صالحی  

 پرستاری 

7 

30:8-30:11 رایگان  167490 267485 مجازی   عادل دکتر خانم 

 مهربان

 8 اصول و مبانی مدیریت بالیا 5/1400/ 18

9-12 رایگان  167658 267653 مجازی ,, کادر درمان و مسائل قانونی در   5/1400/ 20 خانم دکتر صالحی  

 پرستاری 

9 

30:8-30:11 رایگان  167809 267804 مجازی   10 مراقبت انتقالی 1400/ 5/ 26 خانم دکتر خاچیان  

000/120 168545 268210 مجازی   12-9 اشقلی   دکتر خانم 

 فراهانی 

آشنایی با مفهوم مالکیت   1400/ 6/ 2

 روانشناختی در مراقبت پرستاری 

11 

000/120 164819 268414 مجازی   12-9  عادل دکتر خانم 

 مهربان

 12 مدیریت زمان در پرستاری  1400/ 6/ 14



9-12 رایگان  168545 268540 مجازی  آموزش بالینی به روش منتورشیپ و   1400/ 6/ 23 خانم سیدالشهدایی  

 پرسپتور شیپ 

13 

000/120 269424 169424 مجازی   12-9 کادر درمان و مسائل قانونی در   1400/ 7/ 7 خانم دکتر صالحی  

 پرستاری 

14 

000/120 169793 269788 مجازی   12-9 خانم دکتر عادل  

 مهربان

 15 مدیریت تعارض  7/1400/ 11

000/120 169802 269797 مجازی   12-9   پرستاری   مراقبت   و   ها   مسمومیت  7/1400/ 12 خانم دکتر خاچیان  

 آن 

16 

9-12 رایگان  171679 271674 مجازی  فارماکولوژی و مراقبت های  سایکو   1400/ 8/ 26 خانم دکتر سید فاطمی  

 پرستاری 

17 

000/120 172005 272000 مجازی   12-9  18 دیستوشی شانه  9/1400/ 10 امینی دکتر خانم 

000/120 171403 278553 مجازی   12-9 1400/ 10/ 20 امینی دکتر خانم   19 گزارش نویسی در مامایی  

000/120 174380   274375 مجازی   12-9 1400/ 10/ 22 سیدالشهدایی خانم   زخم فشاری،زخم دیابتی و  

 درمان های نوین زخم

20 

 مجازی 

 و

 حضوری 

274401 

274424 

174406 

174429 

000/150  

000/120  

12-15:8  

16-13  

 خانم دکتر احسانی

 خانم دکتر صالحی 

3 /12/1400  

 

چهارمین کنگره واکاوی آموزش  

پرستاری و مامایی، جایگاه 

 آموزش مجازی 

21 

 مجازی 

 و

 حضوری 

274569 

274401 

174574 

174585 

000/150  

000/120  

12-15:8  

16-13  

 خانم دکتر احسانی

 آقای دکتر پیروی 

4 /12/1400 چهارمین کنگره واکاوی آموزش   

پرستاری و مامایی، جایگاه 

 آموزش مجازی 

22 

000/120 176890 276885 مجازی   12-9 12/1400/ 9 امینی دکتر خانم  تغذیه با شیر مادرترویج    23 

 


