
 

 يو حرفه ا يدوره آموزش مهارتن يدومثبت نام ش يپفراخوان 
 

 ( بزرگساالن)  کبد و گوارش يها يماريب يپرستار يمراقبتها

 
ست ا يحرفه ا ياز دوره ها يکيگوارش و کبد )بزرگساالن(  يهايماريدر ب يمراقبت پرستار يو حرفه ا يدوره آموزش مهارت

، يو درمان يصيتشخ يها، روش ها يماريالزم در رابطه با ب يو مهارت ها يبا دانش کاف يت پرستارانيکه دستاورد آن ترب

دستگاه گوارش  يها يماريبزرگساالن مبتال به ب يبرا يو اجتماع ي، جسميروح يهاتيو حما يالزم، آماده ساز يمراقبت ها

، مطب ها و مراقبت در يخصوص يمارستان هايها و بک يني، درمانگاه ها، کليدولت يمارستان هايو ب يدرمان يدر مراکز بهداشت

 يهايمارين راستا پژوهشکده بيباشد. در ا يم يو توانبخش ي، هماهنگيتي، حماي، درمانيريشگي، پيبهداشت ينه هايمنزل در زم

 يهايارميدر ب يمراقبت پرستار يو حرفه ا يتهران در نظر دارد دوره آموزش مهارت يگوارش و کبد دانشگاه علوم پزشک

 د.يبرگزار نما 1398سال  مسال دومين ازرا  گوارش و کبد )بزرگساالن(

 ها و شرايط ورود به دوره و نحوه پذيرش آنان:ويژگي

   يپرستار يها رشته باالتر و ارشد يکارشناس و يکارشناس مقاطع النيالتحص فارغ .1

  ينيبال دارا بودن حداقل دو سال سابقه کار .2

 سوابق يو بررس يحضورمصاحبه  .3

 

 يو عمل يساعت در دو بخش نظر 6 يبه مدت پنج ماه بصورت سه روز در هفته و روز ين دوره آموزشيالزم به ذکر است ا 

نامه دوره آموزش يدوره، گواهپايان به شرکت کنندگان در  ت.اس يدر تمام کالسها ضرورفراگيران حضور  شود و يبرگزار م

 . باشد يهزار تومان م چهار صدون و يليمپنج ن دوره ينه شرکت در اياعطا خوهد شد. هز يو حرفه ا يمهارت

 

  1398ماه سال  يد 9ت دوشنبه يآذر لغا 16 : روز شنبه(ي)دروس تئور خ شروع دورهيتار

  1399بهشت ماه سال يارد 20ت شنبه يلغا يد 14: روز شنبه يخ شروع مهارت آموزيتار

 1399سال ماه  بهشتيارد 22شنبه روز دو: و امتحان  ان دورهيخ پايتار

 

 .باشديم ماه آبان17 جمعه انيپا تا مهرماه 21 کشنبهي روز از نام ثبت شيپ

از د ييپس از تا. اقدام نمايندثبت نام ش يپنسبت به  register.ddri.irآدرس با مراجعه به  تواننديداوطلبان م

زمان و محل و  هدعوت بعمل آمد يمصاحبه علم انجام دوره ها جهت  نيشرکت در ا طيداوطلبان واجد شرا هيکل

 به داوطلبان اطالع داده خواهد شد.ل يميا ايو  يتماس تلفنا ي، امکيپ قياز طر يمصاحبه علم يبرگزار
 

 
 

ت سامانه جامع يسا بها يتماس گرفته و  82415145 -82415229 – 82415104با تلفن  شتريب توانند جهت کسب اطالعات يان ميمتقاض

 ند.يمراجعه نما (ircme.ir)آموزش مداوم 

 تهران يگوارش و کبد دانشگاه علوم پزشک يها يماريپژوهشکده ب دوره: يمحل برگزار

 تهران يگوارش و کبد دانشگاه علوم پزشک يها يماريپژوهشکده ب ـ  يعتيمارستان شريبـ  يابان کارگر شماليخ آدرس:


