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  می باشد. 81 – 81و کارگاههای آموزشی  81 – 81شایان توجه است ساعت برگزاری جلسات آموزشی 

 

 توضیحات مدرس ساعت برگزاری تاریخ برگزاری موضوع نوع جلسه ردیف

  زنگنه  12 – 11 52/1/89 اختالل هیدروسفال جلسه آموزشی 1

  زنگنه  12 – 11 12/5/89 آشنایی با اختالل میکروسفال جلسه آموزشی 5

  زنگنه  12 – 11 52/3/89 اصول فیزیوتراپی و کاردرمانی اولیه جلسه آموزشی 3

  دکتر طهماسبی  12 – 11 12/4/89 سالمت عمومی و نشانه های بیماری جلسه آموزشی 4

آشنایی با اختالالت جسمی و حرکتی و راهکارهای  زنگنه  12 – 19 53/4/89 آسیب مغزی و تاثیر آن بر سیستم جسمی و حرکتی کارگاه آموزشی 2

 مقابله ایی و کنترل پیشروی

  مدرس مدعو  12 – 11 13/2/89 یادگیریآختالالت  جلسه آموزشی 2

  زنگنه  MS 3/2/89 11 – 12پارکینسون و اختالل  جلسه آموزشی 1

 معرفی شیوه پانسمان و پاکسازی عفونت از زخم بستر طیبه نعمت اللهی  12 – 11 54/2/89 راهکارهای مقابله با زخم بستر جلسه آموزشی 9

 بازیها و آموزشهای یادگیری بیماران ذهنی خانم راضیه شاولی  12 – 11 51/1/89 آموزش بیماران ذهنی جلسه آموزشی 8

 ویژه توانخواهان با معلولیت جسمی و حرکتی مدرس مدعو   12 – 19 15/9/89 شیوه های جابجایی صحیح و رفتارهای حرکتی کارگاه آموزشی 11

گزارش نویسی و اصول آشنایی و جدایی مراقب از  جانکی –حساوی   12 – 19 3/8/89 خانوادهالگوهای ویژه در طرح مراقبتی مبتنی بر  کارگاه آموزشی 11

 و خانواده وی توانخواه

  مدرس مدعو  12 – 11 54/8/89 اختالل اتیسم و درمانهای جدید جلسه آموزشی 15

  زنگنه  12 – 11 9/11/89 آشنای با اختالل دیستروفی عضالنی و مننگوسل جلسه آموزشی 13

 کاهش استرس و بارهای اضافی مراقبت حساوی  12 – 19 55/11/89 بسته های حمایتی مراقب و خانواده توانخواه کارگاه آموزشی 14

 ویژه توانخواهان جسمی و حرکتی زنگنه  12 – 11 13/11/89 شیوه های جدید و خالقانه در جابجایی معلوالن جلسه آموزشی 12

  زنگنه  12 – 11 11/15/89 نخاعی و تاثیر آن بر اندام حرکتیضایعات  جلسه آموزشی 12


