
 بسمه تعالی

 

 دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی          

 1397کارگاههای سال                     

 2662به نام معاونت اموزشي دانشگاه نزد بانک بانک ملت شعبه هجرت كد شعبه 51722086/36ساب شماره ح

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

 2سالن شورا  5 113596 ریال 000/230 8:15-14 دکتر حسن پور 10/2/97 احیاء نوزاد ) مامایی(  .1

 2 شورا سالن 5 116516 ریال 000/230 8:15-14 دکتر صالحی 26/2/97 پرستاری در شدن ای حرفه و ای حرفه  اخالق  .2

 2سالن شورا  5 113497 ریال 000/230 8:15-14 خانم سیدالشهدایی 12/3/97 آزمایشکاهی بیوشیمی های تست و پرستار  .3

 2سالن شورا  5 114592 ریال 000/230 8:15-14 فاطمه محدث 28/3/97 مشکل  حل و خطا پیشگیری  .4

 2سالن شورا  5 114969 ریال 000/230 8:15-14 دکتر خاچیان 2/4/97  فرایند پرستاری  .5

 2 شورا سالن 5 116529 ریال 000/230 8:15-14 صالحی دکتر 6/4/97  پرستاری در قانونی مالحظات  .6

 بیمارستان شفا یحیائیان 5 118422 ریال 000/230 8:15-14 دکتر خاچیان 9/4/97  ارتوپدی های اورژانس  .7

 2سالن شورا  5 115293 ریال 000/230 8:15-14 فاطمه محدث 11/4/97  بخش اثر ارتباط برقراری های مهارت  .8

 2سالن شورا  5/4 120369 ریال 000/120 8:15-14 دکتر جمشیدی منش 13/4/97 -ماساژ کودک  .9

 2سالن شورا  5 119312 ریال 000/230 8:15-14 فاطمه محدث 16/4/97  - مراقبت و پانسمان–انواع زخم   .10

 2سالن شورا  5/4 114971 ریال 000/120 8:15-14 دکتر خاچیان 20/4/97  گزارش نویسی  .11

 2 شورا سالن 25/9 123164 ریال 000/460 8:15-14 خاچیان دکتر 6/6/97-7 پرستاری در اثربخش ورهبری مدیریت کارگاه  .12

 2سالن شورا  5 120571 ریال 000/230 8:15-14 دکتر امینی  10/6/97 بارداری در قلبی های بیماری مراقبتهای و تشخیص غربالگری،  .13

 2 شورا سالن 5 119743 ریال 000/230 8:15-14 دکتر امیری 24/6/97 ارزیابی سالمت جنین و توکوکاردیوکرافی 

 2 شورا سالن 5 123156 ریال 000/230 8:15-14 دکتر صالحی 2/7/97 مدیریت بحران  .14

 2 شورا سالن 5 123185 ریال 000/230 8:15-14 دکتر خیرخواه 16/7/97 ارتباطی  های مهارت  آموزشی  کارگاه  .15

 2 شورا سالن 5 124191 ریال 000/230 8:15-14 دکتر خنجری 21/7/97 ایمنی کودک  .16

 2 شورا سالن 5 123188 ریال 000/230 8:15-14 خانم هما صادقی 23/7/97  مامایی های اورژانس مدیریت و اولیه های مراقبت  .17

 2 شورا سالن 5 124086 ریال 000/230 8:15-14 دکتر جمشیدی منش 30/7/97  باردار مادران یافته ادغام های مراقبت کارگاه  .18

 معاونت درمان 25/3 124892 ریال 000/230 8:15-14 دکتر خاچیان 11/9/97 مدیریت درد  .19



 2 شورا سالن 5 124089 ریال 000/230 8:15-14 دکتر جمشیدی منش 22/10/97 ) معاونت درمان(خوشایند سازی زایمان طبیعی  .20

 سالن آمفی تئاتر 5/3 130043 ریال 000/230 8-13:45 دکتر جمشیدی منش 1/12/97 بررسی ابعاد سالمتی افراد ترانس سکشوال در ایران  .21

 


