
بسمه تعالی

                دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی

                    کارگاههای پرستاری و مامایی در سال ۱۳۹۶
حساب شماره ۳۶/۵۱۷۲۲۰۸۶ به نام معاونت اموزشي دانشگاه نزد بانک بانک ملت شعبه هجرت كد شعبه۶۳۴۰۴

سالن برگزاري امتياز کد شناسه هزينه قابل پرداخت ساعت شروع برنامه دبير علم و اجراي  تاريخ برگزاري نام کارگاه رديف
سالن شورا ۲ ۵ ۹۱۳۲۳ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۴ خانم دکتر پرویزی ۹۶/۲/۱۱ مدیریت درد در کودکان .۱

سالن شورا ۲ ۵ ۹۱۳۶۸ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۴ خانم محدث ۹۶/۲/۱۸ مهارت های برقراری ارتباط اثر بخش .۲

بیمارستان میالد ۵ ۹۵۹۲۶ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۴ خانم دکتر پرویزی ۹۶/۴/۱۰ مدیریت درد در کودکان .۳

بیمارستان  علی اصغر ۵ ۹۵۱۲۰ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۴ خانم دکتر پرویزی ۹۶/۴/۱۳ مدیریت درد در کودکان .۴

بیمارستان میالد ۵ ۹۶۳۰۷ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۴ خانم دکتر جوالیی ۹۶/۴/۱۷ مواجهه با موارد اخالقی و قانونی در پرستاری .۵

سالن شورا ۲ ۵ ۹۶۳۱۳ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۴ خانم محدث ۹۶/۴/۲۸ پرستار-انتقال خون و فراورده های آن  .۶

سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۲۴۶۳ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۴ خانم دکتر نجفی ۹۶/۶/۱۵ دیابت و عوارض آن با نگاه ویژه به مدیریت زخم پای دیابتی  .۷

بیمارستان میالد ۵ ۹۶۹۴۷ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۴ دکتر خاچیان ۹۶/۶/۲۱ فرایند پرستاری در بالین .۸

سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۲۶۱۶ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۳:۴۵ دکتر خنجری ۹۶/۷/۳ کارگاه آموزشی ایمنی کودک .۹

سالن شورا ۲ ۵ ۹۶۶۱۱ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸:۱۵-۱۴ خانم محدث ۹۶/۷/۱۲ مدیریت خطا .۱۰

سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۲۳۸۹ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸:۱۵-۱۴ خانم محدث ۹۶/۷/۱۷ فیزیوتراپی و کار درمانی بیماران سوختگی  و مدیریت پرستار .۱۱

سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۰۷۱۵ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۴ دکتر خیرخواه ۹۶/۷/۲۲ مدیریت مراقبت اورژانس های زایمان( مامایی) .۱۲

سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۰۲۷۲ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸:۱۵-۱۴ خانم محدث ۹۶/۸/۱ پرستار-خود مراقبتی و خود مدیریتی بیماران .۱۳

سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۰۸۱۵ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸:۱۵-۱۴ دکتر خیرخواه ۹۶/۸/۶ مدیریت مراقبت اورژانس های زایمان( مامایی) .۱۴

سالن شورا ۲ ۵ ۹۶۸۰۹ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸:۱۵-۱۴ خانم محدث ۹۶/۸/۱۵ مهارت برقراری ارتباط اثر بخش .۱۵

سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۴۴۰۰ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸:۱۵-۱۴ دکتر خیرخواه ۹۶/۸/۲۰ مدیریت مراقبت اورژانس های زایمان( مامایی) .۱۶

سالن آمفی تئاتر ۱۱/۵ ۱۰۲۷۳۳ ۶۹۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۶:۳۰ دکتر حمید پیروی ۸/۲۵-۲۳ کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران .۱۷

سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۶۹۲۲ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸:۱۵-۱۴ دکتر خیرخواه ۹۶/۸/۲۷ ارزیابی سالمت جنین  و توکوکاردیو گرافی ( مامایی) .۱۸

سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۴۴۰۳ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۴ دکتر خیرخواه ۹۶/۹/۱۱ فوریت در مامایی( مامایی) .۱۹

سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۲۴۲۷ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸:۱۵-۱۴ دکتر حسن پور ازغدی ۹۶/۹/۱۸ احیا نوزاد( مامایی) .۲۰



سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۴۴۰۰ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸-۱۴ دکتر خیرخواه ۹۶/۹/۲۵ مدیریت مراقبت اورژانس های زایمان( مامایی) .۲۱

سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۰۷۰۷ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸:۱۵-۱۴ دکتر خیرخواه ۹۶/۱۰/۲ خوشایند سازی زایمان طبیعی( مامایی)  .۲۲

سالن شورا ۲ ۵ ۱۰۶۹۵۴ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸:۱۵-۱۴ خانم محدث ۹۶/۱۰/۱۸ پرستار و تست های آزمایشکاهی .۲۳

سالن شورا ۲ ۴ ۱۱۰۶۱۵ رایگان ۸:۱۵-۱۴ خانم محمد علیها  ۹۶/۱۰/۲۵ آموزش بالینی .۲۴

سالن شورا ۲ ۳ ۱۱۲۲۲۷ ۲۳۰/۰۰۰ ریال ۸:۱۵-۱۳:۳۰ خانم محدث ۹۶/۱۱/۳۰ کنفرانس یک روزه درمان و مراقبت زخم در فن آوری نوین .۲۵


