
 بسمه تعالی 

 

 دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی

 1399کارگاههای سال 

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

 سالن برگزاري  شماره مجوز  كد شناسه هزينه قابل پرداخت  ساعت شروع برنامه  و اجراي   یدبير علم  تاريخ برگزاري  نام كارگاه

 مجازی  255045 155050 ريال 000/120 8-11 دکتر خاچیان  1399/ 3/ 24 های ارتوپدی اورژانس

 مجازی  255182 155187 ريال 000/120 8-11 خانم محدث  1399/ 4/ 4 های برقراری ارتباط اثربخش مهارت

مختص پرستاران    جانیه  میآموزش تنظ

   ژهيو  یبخش ها   شاغل در
 مجازی  255758 155763 رايگان  8-11 دکتر اينانلو  1399/ 5/ 8

مختص پرستاران    جانیه  میآموزش تنظ

 جلسه دوم  -ژهيو  یشاغل در بخش ها 
 مجازی  255761 155766 رايگان  8-11 دکتر اينانلو  1399/ 5/ 15

مختص پرستاران    جانیه  میآموزش تنظ

 جلسه سوم  -ژهيو  یشاغل در بخش ها 
 مجازی  255767 155772 رايگان  8-11 اينانلو دکتر   1399/ 5/ 20

 مجازی  255743 155748 ريال 000/120 8-11 دکتر خاچیان  1399/ 5/ 22 فرآيند پرستاری 

مختص پرستاران    جانیه  میآموزش تنظ

 جلسه چهارم   -ژهيو  یشاغل در بخش ها 
 مجازی  255768 155773 رايگان  8-11 دکتر اينانلو  1399/ 5/ 27

 مجازی  255659 155664 ريال 000/120 8-11 خانم محدث  1399/ 5/ 28 برقراری ارتباط اثربخش های  مهارت

 مجازی  255780 155785 ريال 000/120 8-11 دکتر خاچیان  1399/ 5/ 29 گزارش نويسی پرستاری 

رهبری و مديريت اثربخش در خدمات  

 جلسه اول   -پرستاری
 مجازی  257071 157076 ريال 000/120 12-9 خانم جعفرجالل  1399/ 6/ 25

رهبری و مديريت اثربخش در خدمات  

 جلسه دوم   -پرستاری

 

 مجازی  257075 157080 ريال 000/120 12-9 خانم جعفرجالل  1399/ 6/ 26

 مجازی  255735 155740 رايگان  8-10 خانم محدث  1399/ 6/ 30 پرستاری   تشخیص

 های برقراری ارتباط اثربخش مهارت

 
 مجازی  257101 157106 ريال 000/120 8-11 خانم محدث  1399/ 7/ 1

 

 



 سالن برگزاری   كد شناسه هزينه قابل پرداخت  ساعت شروع برنامه  و اجراي   یدبير علم  تاريخ برگزاري  نام كارگاه

 ارتباط اثربخش سازمانی در خدمات پرستاری 

 

7 /7 /1399  مجازی  257064 157069 ريال 000/120 12-9 خانم جعفرجالل  

مديريت و رهبری اثربخش )هدايت و  

 هماهنگی(
16 /7 /1399 -خانم دکتر عادل 

 مهربان 

 مجازی  257422 157427 ريال 000/120 11-8

در حال احتضار    ماریمراقبت از ب  یاصول قانون

 و پس از مرگ 
20 /7 /1399  مجازی  257410 157415 ريال 000/120 8-11 خانم محدث  

1399/ 8/ 27 برقراری ارتباط اثربخش های  مهارت  مجازی  259014 159019 ريال 000/120 8-11 خانم محدث  

1399/ 8/ 28 های ارتوپدی اورژانس  مجازی  259009 159014 ريال 000/120 8-11 خانم الیاسی  

1399/ 9/ 5 ای کرامت حرفه  مجازی  259322 159327 ريال 000/120 8-11 دکتر مردانی  

 


