ليست برنامه كارگاههاي دفتر آموزش مداوم پرستاري و مامايي

مذ هذرك ٍ ضوارُ تازًگری:
NE-FR-007/00

كارگاههاي سال 4629

دانشگاه علوم پسشكي و خدمات بهداشتي،درماني
تهران

دانشكده پرستاري ومامايي

نام كارگاه

تاريخ برگساري

دبير علمی و اجراي

ساعت شروع

برنامه

برنامه

هسينه قابل پرداخت

سالن برگساري

امتياز

كد شناسه

پیطگیری از تیواریْا هٌتقلِ از راُ خَى ٍ احتیاطات ّوِ جاًثِ ترای مارمٌاى تین
سالهت
دیاتت ٍ تَجْات پرستار
ًٍتیالسیَى غیر تْاجوی
ّوایص هراقثت اززخن ّا ٍ پاًسواى ّا جذیذ -استَهی
احیا قلثی –ریَ ی تسرگساالى
سَختگی ٍ ضیَُ ّا ی هراقثت از تیوار
آهَزش اصَل یادگیری ٍ آهَزش تِ هذدجَ ٍ مارمٌاى تین درهاى

92/2/1-2

خاًن ًنتِ داى

14-8

 200/000ریال

سالي ضَرا 1

8

23485

92/2/22-23
91/2/30/31
92/3/20-21
92/3/5-6
92/3/28
92/4/4-5

ّوایصپرستاری مَدماى

92/7/22-18

خاًن دمتر ًجف
خاًن هحذث
خاًن هحذث
خاًن دمتر ًجف
خاًن هحذث
خاًن دمتر اضقلی
فراّاًی
دمتر شیال هیر الضاری

8-13
8-14
8-13
8-13
8-15/30
8-13/30

160/000
180/000ریال
 200/000ریال
180/000
 100/000ریال
 200/000ریال

سالي ضَرا 2
سالي ضَرا 2
تیوارستاى ّاضن ًصاد
سالي ضَرا 2
تیوارستاى ضْیذ هطْری
سالي ضَرا 2

8
9
9
10
3/5
پر  10م 8ج 7

24116
24602
26770
24155
25114
27688

8-17

750/000-600/000

ّوایص هراقثت اززخن ّا ٍ پاًسواى ّای جذیذ
مارگاُ اصَل یادگیری ٍ آهَزش تِ هذدجَ ٍ مارمٌاى تین درهاى( ترگسار ًطذ عذم
ثثت ًام)
آضٌایی تا اخالق حرفِای ٍ حقَق تیوار
تازُ ّا تطخیص در دیاتت ٍ تیوار یْا قلثی

92/9/3
92/9/11-12

فاطوِ هحذث
دمتر هٌصَرُ فراّاًی

8-14
8-14

 90000ریال
180/000

سالي
دمتر قریة هرمس طثی
سالي ضَرا 2
سالي ضَرا 2

8-11
رٍاًطٌاض هطاٍرُ
5
10

31372
32615
33631

92/10/8-9
92/10/23-24

خاًن دمتر جَالیی
دمتر هصدُ ًَیذ حویذی

13/30-8
9-12

سیستن اطالع رساًی پسضنی ٍ هْارت اطالع یاتی علوی در ایٌترًت
چطن اًذاز تحَل اًفَرهاتیل پرستاری
هراقثت از ًَزاد دچار سٌذرم هحرٍهیت از هَاد در تخص ّای هراقثت ٍیصُ ًَزاداى
هراقثت از ًَزاد دچار سٌذرم هحرٍهیت از هَاد در تخص ّای هراقثت ٍیصُ ًَزاداى

92/10/30
92/11/7
92/12/3
92/12/17

دمتر هصدُ ًَیذ حویذی
دمتر هصدُ ًَیذ حویذی
دمتر شیال هیر الضاری
دمتر شیال هیر الضاری

9-12
9-12
8-16
8-16

 360/000ریال
160/000
پرستار ٍ هاها رایگاى
 90000ریال
 90000ریال
120000
120000

سالي ضَرا 2
سالي ضَرا 2

10
5

35038
31181

سالي ضَرا 2
سالي ضَرا 2
تیوارستاى ٍلی عصر
تیوارستاى جاهع زًاى

2
2
,,

35363
35394
36021
36010

ترای اطالعات تیطتر تِ سایت  WWW.IRCME.IRآهَزش هذاٍم مطَر هراجعِ ًواییذّ .سیٌِ تِ ضوارُ حساب 27619004/42 :ضعثِ ّجرت مذ  6340/4تاًل هلت مذ ضٌاسِ  003/24تِ ًام در آهذّای غیر درهاًی داًطگاُ علَم پسضنی تْرراى ٍاریرس ٍ اصري فریص را رٍز
اٍل مارگاُ ّوراُ داضتِ ترای اطالعات تیطتر ترگساری مارگاُ تا ضوارُ 34501616تواض حاصي فرهاییذ .آدرس محل برگساري  :ميدان توحيد -نصرت شرقي -جنب بيمارستان امام خميني دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پسشكي تهرران
شماره فاكس34501614 :

