
 بسمه تعالی

 
 

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده

   1398كارگاه اهي  سال 
 

 

 تعداد  گروه هدف  گروه آموزشی   مدرسين  محل برگزاري  ساعت   -روز تاريخ عنوان كارگاه رديف 

  و  بالینی حاکمیت  .1

 2/2/98 اعتباربخشی

16-13 
 خانم جعفر جالل  2سالن کنفرانس 

دانشجویان پرستاری  

 ارشد

  -کودکان-داخلی جراجی

 روان 

37 

 3/2/98 کنترل عفونت   .2
12-8:30 

 7کالس 
-خانم بزرگ نژاد

 زبرجدی

دانشجویان پرستاری  

 ارشد

-کودکان-داخلی جراجی

 اورژانس

29 

 60 دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی مهندس دلشاد  سالن آمفی تئاتر  12-13 8/2/98 طبیب سامانه  .3

  سیستماتیکمرور   .4

19/11/97 
 سایت دانشکده 12-8 9/2/98

دکتر  -بلوچی

 فراهانی

 11 دکتری   دانشجویان دکتری   دانشجویان

بررسی استعداد های    .5

 درخشان
 خانم دکتر مهروی  2شورای  13-12 5/3/98

 15 97-96 دانشجویان کارشناسی

 16 روان پرستاری -کودکان دانشجویان ارشد  خانم دکتر اینانلو  16کالس  9-12 20/3/98 مهارت های ارتباطی   .6

7.  
 10-12 28/3/98 راند اخالق در پرستاری 

بیمارستان حضرت  

 رسول

دکتر  -دکتر احسانی

 فروزنده 

-اعضاء هیات علمی

پرستاران بیمارستان 

 حضرت رسول 

-اعضاء هیات علمی

پرستاران بیمارستان 

 حضرت رسول 

73 

8.  
LMS 11/4/98 

12-9 

سایت  دانشکده  

 مدیریت
 خانم دکتر دهنا 

 11 اعضاء هیات علمی اعضائ هیئت علمی 

 21 داخلی جراحی  دانشجویان ارشد  خانم سیدالشهدایی 2شورای  8-12 12/4/98 تست های آزمایشگاهی  .9

آشنایی با موازین قانونی    .10

 مربوط به امر درمان 
 15کالس  12-8 15-16/4/98

-دکتر بیگلویی

دکتر  -دکتر سلطانی

 عامری

  پرستاری و مامایی  ارشد  دانشجویانکلیه   



11.  
MAXQDA 17/4/98 

سایت  دانشکده   8-12

 مدیریت

 11  دانشجویان دکتری  دکتر فراهانی 

12.  
Camtasia 18/4/98 

سایت  دانشکده   12-9

 مدیریت
 اعضائ هیئت علمی  خانم دکتر دهنا 

 12 

13.  
MAXQDA 24/4/98 

سایت  دانشکده   8-12

 مدیریت
 دانشجویان دکتری  فراهانی دکتر 

 10 

14.  
Story Line 25/4/98 

سایت  دانشکده   13-8

 مدیریت
 اعضائ هیئت علمی  عمرانی خانم دکتر 

 9 

15.  
Story Line 1/5/98 

سایت  دانشکده   13-8

 مدیریت
 اعضائ هیئت علمی  خانم دکترعمرانی 

 6 

مراقبت پرستاری از    .16

 25/6/98-26 مبتالیان به دلیریوم 

13-8 
 مجازی 

خانم فاطمه  

 رهنمانی
 دانشجویان کارشناسی

 100 

 10-13 23/7/98 مهارت برقراری ارتباط   .17
 14کالس 

خانم دکتر سید  

 فاطمی

گروه مدیریت  

 ارشد پرستاری پرستاری

 

 8-10 24/7/98 مدیریت خشم و استرس   .18
 خانم دکتر اینانلو  6کالس  

گروه مدیریت  

 پرستاری

  پرستاریارشد 

  کارکنان  کارکنان  دکتر حسن پور  1شورای دوشنبه  13/8/98 تربیت جنسی کودکان   .19

  کارکنان  کارکنان  دکتر حسن پور  1شورای سه شنبه  14/8/98 تربیت جنسی کودکان   .20

 8:30-13 28/8/98 کنترل عفونت   .21
 آقای زارعی  14کالس 

گروه مدیریت  

 پرستاری

  ارشد پرستاری

ارتقاء کیفیت خدمات    .22

 وحاکمیت  بالینی 

16/9/98 12-8 
 2شورای 

خانم دکتر عادل  

 مهربان
 

  ارشد پرستاری

ارتقاء کیفیت خدمات    .23

 وحاکمیت  بالینی 

27/9/98 12-8 
 2شورای 

خانم دکتر عادل  

 مهربان
 

  ارشد پرستاری

24.  Excell-Spss 11-10 8-12 / دی 
 مهدوی آقای  سایت دانشکده

گروه مدیریت  

 پرستاری

  ارشد پرستاری

 


