
  

       

 23/12/1378 روز 1 ريوي مقدماتي در بزرگساالن -كارگاه احياء قلبي  

 9/9/78لغايت  8/9/78 روز 2 كارگاه ارزشيابي سواالت امتحاني   

 8/4/1379 روز 1 ريوي ويژه مدرسين -اولين دوره بازآموزي مقدماتي و پيشرفته احياء قلبي   

 28/10/79لغايت  27/10/79 روز 2 مراقبت از نوزاد به روش كانگرو   

 15/9/79لغايت  14/9/79 روز CPR 2كارگاه    

 3/2/80 روز 1 ارتباط درماني ويژه كادر درمان اولين دوره بازآموزي مفاهيم پرستاري   

 10/2/80 روز 1 استرس و سازگاري دوره بازآموزي مفاهيم پرستاري   

 17/2/80 روز 1 ويژه كادرر درمان دوره بازآموزي مفاهيم پرستاري درد و كنترل آن    

 30/10/80لغايت  29/1080 روز 2 اولين كارگاه آموزشي مراقبت از نوزاد   

 21/11/80لغايت  20/11/80 روز 2 دومين كارگاه آموزشي مراقبت از نوزاد   

اولين كارگاه بازي ويژه مسئولين خدمات درماني بيمارستانهاي كودكان دانشگاه   

 علوم پزشكي تهران

 6/3/80لغايت  5/3/80 روز 2

 3/4/81لغايت  1/4/81 روز 3 اولين كارگاه فوريتهاي پزشكي مخصوص دندانپزشكان   

 25/10/81لغايت  22/10/81 روز 4  2كارگاه فنون پرستاري سطح    

 4/10/81 روز 1 تازه هاي تنظيم خانواده   

 24/12/81 روز 1 تازه هاي واكسيناسيون   

 8/11/82 روز 1 زخم بستر   

 12/11/82 روز 1 ارزيابي خود و همتا   

 18/11/82 روز 1 اولين كارگاه آموزشي يائسگي   

 8/4/82 روز TPN 1كارگاه اموزشي    

 23/4/82لغايت  21/4/82 روز 3 مراقبت از استومي   

 28/4/82 روز 1 ارزشيابي باليني   



 20/11/82 روز D.L.N 1كارگاه آموزشي    

 6/11/82لغايت  4/11/82 روز 3 اولين كارگاه آموزشي ديابت   

 23/10/82لغايت  22/10/82 روز 2  2ارزشيابي باليني    

 23/4/83 روز H.D.N 1اولين كارگاه    

 7/4/83 روز 1 كارگاه آموزشي رسالت و اهداف   

 28/4/83 روز 1 محاسبات دارويي   

 16/4/83لغايت  15/4/83 روز 2 بررسي سالمت جنين   

 22/4/83لغايت  21/4/83 روز 2 اولين كارگاه تفسير الكتروكارديوگرام   

 21/10/83لغايت  20/10/83 روز 2 رويكردهاي تدريس موثر   

 26/10/83 روز 1 كارگاه آموزشي رسم پارتوگراف زايمان   

 29/10/83لغايت  28/10/83 روز 2 عفونتها در حاملگي و پس ازآن   

 19/11/83و20 روز 2 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي   

 19/11/83 روز 1 ارزيابي عملكرد   

 4/2/84و5 روز 2 تدوين سواالت امتحانيبررسي و   

 12/2/84 روز 1 استفاده از نرم افزار كتابخانه 

 8/3/84 روز 1 باليني هاي طرح درس و شايستگي  

 21/9/84 روز 1 مجالت الكترونيكي 

 22/12/84 روز 1 مشكالت آموزش باليني 

 11/84/ 23و24 روز 2 مهارت سخنراني  

 1/4/84لغايت  31/3/84 روز 2 آموزش باليني  

 13/4/84لغايت  11/4/84 روز 3 اصول و فنون پرستاري   

 84 29/4لغايت  27/4/84 روز 3 روش شناسي تحقيقات كيفي   

 22/4/84لغايت  20/4/84 روز 3 روش شناسي تحقيقات كمي   

 17/11/84لغايت  15/11/84 روز 3 روش شناسي تحقيقات كيفي   

 13/11/84لغايت  11/11/84 روز 3 روش شناسي تحقيقات كمي   



 10/12/84 روز 1 آنفلوآنزاي مرغي   

 10/12/84 روز 1 مخصوص اساتيد راهنما كارگاه آموزشي آشنايي با آئين نامه هاي اموزشي   

 25/1/85 روز 1 ارزشيابي توجيهي  

 29/1/85 روز 1 ارزشيابي برنامه  

 13/2/85 روز1 الكترونيكاستفاده از مجالت   

 8/3/85 روز 1 استومي و مراقبتهاي آن  

 1/5/85 و 31/4/85 روز 2 آموزش هسته مشاوره تحصيلي  

 29/6/85و  25/6/85 روز 2 تفكر انتقاديمهارت   

 3/10/85 روز 1 اينترنت كاربردي  

 10/85/ 27و 26 روز 2 ايدز و مراقبت هاي پرستاري آن  

 22/12/85 روز 1 بالينيمشكالت آموزش   

 12/4/85لغايت  4/85/ 10 روز 3 كارگاه آموزشي دياليز  

 26/4/85لغايت  20/4/85 روز 7 كارگاه اموزشي مديران  

 26/4/85لغايت  24/4/85 روز 3 گزارش نويسي  

 19/3/86 روز 1 در زخم هاي مزمن و درماني الر  

 27/3/86 روز 1 ارزشيابي باليني دانشجو  

 30/3/86 روز 1 مشكالت آموزش باليني استاد و دانشجو  

 11/4/86 روز 1 تفكر انتقاديمهارت   

 18/4/86 روز 1 ارزشيابي آموزش باليني  

 27/4/86و 26 روز 2 آموزش احيا قلبي و ريوي  

 86/ 14/9و 13 روز 2 معاينات فيزيكي  

 11/10/86 روز 1 ارائه بازخورد در آموزش باليني  

 23/10/86 روز 1 اطالعاتيتبحر   

 3/2/87 روز online internet 1آموزش   

 5/87/ 2و 1 روز 2 اصول آموزش به بيمار  



 1/8/87 روز 1 توكسونومي سواالت  

  Motivation in adult learner 1 16/10/87 روز 

 25/10/87 روز 1 ارزشيابي برنامه  

 16/11/87 روز 1 دياليز صفاقي  

  E-Learning 1 24/12/87 روز 

  OSCE 1 23/04/89 روز 

   OSCE 1 11/11/89 روز 

 9/12/89 روز 1 اخالق پزشكي  

 28/1/90و  27 روز 1 مولتي مدياي آموزشي  

 26/2/1390 روز1 سيستم شعاع Version 2آشنايي با   

 31/2/1390 روز1 روش تحقيق كمي در پرستاري  

 1/3/1390 روز 1 مهارت هاي ارتباطي   

 3/1390/ 9و  8 روز 2 در پژوهش SPSSكاربرد آمار و نرم افزار   

 16/3/1390 روز1 اخالق حرفه اي  

 18/3/1390 روز1 تفسير راديوگرافي قفسه صدري  

 22/3/1390و  21 روز2 ارزشيابي باليني  

 23/3/1390 روز 1 حاكميت باليني  

 31/3/1390 روز 1 سيستم شعاعVersion 2آشنايي با   

 7/4/1390 روز 1 سيستم شعاعVersion 2آشنايي با   

 12/4/1390 روز 1 و كاربرد آن  Endnoteآشنايي با برنامه   

 19/4/1390 روز 1 و كاربرد آن  Endnoteآشنايي با برنامه   

 20/4/1390 روز 1 مشاوره تحصيلي ويژه اساتيد راهنماي تحصيلي  

 29/4/1390و  28 روز 2 درماني –اعتبار بخشي خدمات بهداشتي   

 22/6/1390و  21و  20 روز 3 مهارت هاي آموزش باليني پرستاري كارگاه آموزشي برنامه توانمندسازي و ارتقاء  

 11/7/1390و  10 روز 2مصاحبه در تحقيقات كيفي )با تمركز بر مصاحبه انفرادي در گراندد تئوري،   



 فنومنولوژي و گروه متمركز

 9/8/1390 روز 1 1الكترونيك جستجوي منابع   

 10/8/1390 روز1 2جستجوي منابع الكترونيك   

 11/8/1390 روز 1 3جستجوي منابع الكترونيك   

 18/8/1390و  17 روز 2 تفسير الكتروكارديوگرام   

 18/8/1390 روز 1 آداب تعليم و تربيت   

  Reference Management 1 1/9/1390 روز 

 13/9/1390 روز 1 كمي در پرستاري  روش تحقيق  

 13/9/1390 روز 1 آداب تعليم و تربيت   

 20/9/1390 روز 2 كارگاه مديريت جامع كيفيت  

21/9/1390 

 22/9/1390 روز 1 و كاربرد آن Endnoteكارگاه آشنايي با برنامه    

 27/9/90 روز 1 مالكيت فكري  

 29/9/1390 روز 1 آداب تعليم و تربيت   

 30/9/1390لغايت  28 روز 3 )دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي( در پژوهش SPSSكاربرد آمار و نرم افزار   

 19/10/90و 18 روز 2 كارگاه ارتقاي سالمت نوجوانان   

 11/11/90 روز 1 پيشگيري و كنترل كمردرد همراه با ورزش درماني )راهكارهاي عملي مقابله با آن(  

 12/11/1390و  11 روز ICU  2مراقبت پرستاري در بخش   

 17/11/90و  16و  15 روز 3 )دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي( در پژوهش SPSSكاربرد آمار و نرم افزار   

 16/11/90 روز 1 آداب تعليم و تربيت  

 23/11/90 روز 1 آداب تعليم و تربيت  

 26/11/90 روز 1 اصول و قوانين آي وي تراپي محيطي  

 29/11/1390 روز 2 آزمون سازي در مطالعات كمي  

30/11/1390 

 2/12/90 روز 1 مهارت هاي ارتباطي   



  SPSS 1 17/12/90 روز 

 27/1/1391 روز 1 ارتقاي سالمت باروري  

 28/1/1391 روز 1 ارتباط با دانشجو ويژه اساتيد راهنما  

 10/2/1391 روز 1 ژورنال كالب گروه بهداشت باروري  

 11/2/1391 روز 1 روش تحقيق كمي در پرستاري  

 13/2/1391 روز 1 نشست سريال پرستاران  

 17/2/1391 روز 1 ژورنال كالب گروه بهداشت باروري  

 19/2/1391 روز 2 ابزار سازي  

20/2/1391 

 23/2/1391 روز 1 شبيه سازي در بيمارستان  

 24/2/1391 روز 1 ژورنال كالب گروه بهداشت باروري  

 31/2/1391 روز 1 نشست سريال پرستاران  

 1/3/91 روز 1 پروپوزال نويسي  

 7/3/1391 روز 1 ژورنال كالب گروه بهداشت باروري  

 7/3/1391 روز 2 مقاله نويسي  

8/3/1391 

 9/3/1391 روز 2 روش ها و مهارت هاي تدريس  

10/3/1391 

 17/3/1391 روز 1 نشست سريال پرستاران  

 17/3/1391 روز 1 مديريت تضاد  

 27/3/91 روز Endnote 1كارگاه جستجوي كتابخانه الكترونيك و   

 27/3/91 روز 1 تفكر انتقادي  

 30/3/1391 روز 2 بهداشت باروري در حوادث غيرمترقبه  

31/3/1391 

 31/3/1391 روز 1 استاندارد سازي ابزار  



 5/4/1391 روز 1 استاندارد سازي ابزار  

 6/4/1391 روز 2 تحقيق كيفي  

7/4/1391 

 10/4/1391 روز 2 ابزار سازي  

11/4/1391 

 12/4/1391 روز 1 دقيقه از كار براي نوآوري 5  

 14/4/1391 روز 1 زخم و پانسمان  

 مردادماه 16تيرماه لغايت  17 ماه 1 كمك هاي اوليه )كاركنان و كارگران(  

 يك ماه

 17/4/1391 روز 1 اخالق حرفه اي  

 27/4/1391 روز 1 كارگاه مقدماتي مشاوره تحصيلي ويژه اساتيد راهنما  

 26/6/1391 روز 1 آموزش مربيان بالينی رشته مراقبت های ويژه نوزادان  

 18/7/1391 روز 1 ليبر و زايمان در آب و راه اندازی واحد مربوطه  

 23/7/1391 روز 2 مقاله نويسی )دانشجويان کليه مقاطع تحصيلی(  

24/7/1391 

 1/8/1391 روز 1 پوکی استخوان )دانشجويان کليه مقاطع تحصيلی(  

 2/8/1391 روز 1 روش تحقيق کمی در پرستاری  

 28/8/1391 روز 1 روش هاي جستجوي شواهد براي دانشجويان كارشناسي ارشد بهداشت   

  SPSS )29/8/1391 روز 3 )دانشجويان کليه مقاطع تحصيلی 

30/8/1391 

1/9/1391 

)مقطع کارشناسی و  guideline 2010و تازه های آن طبق  CPRمروری بر   

 کارشناسی ارشد(

 30/8/1391و  29 روز 2

30/8/1391 

 1/9/1391 روز 1 كارگاه خونه خالي ولي پر از وسايل، مگه ميشه، آخه چرا؟  

 8/9/1391و  6 روز 3 متا آناليز  



 12/9/1391 روز 1 روش هاي جستجوي شواهد براي دانشجويان كارشناسي ارشد بهداشت   

 20/9/1391 روز 1 پروپوزال نويسي  

 22/9/1391و  21 روز CPR 2احيای   

 25/9/1391 روز 1 زخم بستر  

 25/9/1391 روز 1 عوارض كامپيوتر بر سالمت  

 27/9/1391 روز 1 تكنيك هاي مصاحبه   

 28/9/1391 روز 1 ترياژ  

 29/9/1391 روز 1 مامايی و نانوپرستاری در ويژه به پزشکی علوم نانوفناوری کاربردهای  

  Endnote 1 29/9/1391 روز 

 6/10/1391 روز 1 كارگاه سبك هاي رهبري اثربخش  

 9/10/1391 روز 1 راهكارهاي عملي براي كنترل وزن و چاقي  

 18/10/91 روز 1 تكنيك هاي مصاحبه  

 18/10/91 روز 1 محيط زندگي و تطابق با جا به جاي هاي اجباري در محيط سالمندانژورنال كالب  

 25/10/91 روز 1 مصاحبه تحقيقات كيفي و كد گذاري و نكات كاربردي در پروپوزال نويسي كيفي  

 30/10/1391 روز 2 روش تحقيق   

1/11/1391 

 2/11/91 روز 1 نويسي كيفيكد گذاري و نكات كاربردي در پروپوزال   

 11/11/91 روز 1 مديريت جامع كيفيت  

 15/11/91 روز 1 آلزايمر  

 9/12/1391 روز 1 اگه دلت گرفته، زودبدوبيا، تو كارگاه خنده، آرامش و سالمتي تا دير نشده   

 7/12/1391 روز 1 اصول و روش هاي جمع آوري و تحليل داده هاي كيفي  

 12/12/1391 روز 1 روش تحقيق   

 13/12/1391 روز 1 روش تحقيق  

  MAX-QD 1 14/12/1391 روز 

 25/2/92 روز 1 خنده درمانی  



 4/3/92 روز 1 مصرف صحيح روغن ها در سالمتی  

 27/3/92 روز 1 موسيقی درمانی  

 7/7/92 روز 1 خستگی  

 10/7/92 روز 1 روابط صميمی با فرزند  

 12/8/1392 روز 1 سوء رفتار با سالمندان  

 3/9/1392 روز 1 در جستجوي معناي زندگي  

 4/9/1392 روز 2 قلبي ريوياصول دفيبريالسيون در احياء  
5/9/1392 

 سمينار يكروزه   
 كانادا شباهتها و تفاوت ها UBCگزارش سفر فرصت مطالعاتي دانشگاه 

 روز 1

 روز 1 اصول روش تحقيق كيفي با رويكرد فنومنولوژي  

 روز 1 مهارت هاي ارتباطي  

 روز 1 اعتباربخشي خدمات بهداشتي   

 روز 1 مهارت هاي ارتباطي   

  Access 1 روز 

 روز 1 ريوي -احياي قلبي  

 روز 1 پروپوزال نويسي نكات كاربردي  

 روز 1 آموزش اتوماسيون اداري  

  Excel 1 روز 

 روز 1 گراندد تئوري  

 روز 1 ابزارسازي  

 روز 1 تغذيه   

 26/3/1393 روز 1 آموزش اتوماسيون اداري  

 4/4/1393 روز 1 مقاله نويسي  

 15/4/1393 روز 1 مراقبت انتهاي حيات  



 1/7/1393 روز 1 (LMS)( با موضوع آشنايي با سيستم مديريت آموزش دانشگاه 1آموزش مجازي )  

 14/7/1393 روز 1 مهارت هاي ارتباطي   

 30/7/1393 روز 1 قوانين در محيط كار  

 8/1393/ 5 روز 2 تحقيق كمي در پرستاري  
6/8/1393 

 

 7/8/1393 روز 1 پروپوزال نويسي نكات كاربردي  

 17/8/1393 روز 1 مهارت هاي ارتباطي با مددجو   

 20/8/1393 روز 1 (1آموزش مجازي سازي )  

  Endnote  1 21/8/1393 روز 

 1/9/1393 روز 1 (2آموزش مجازي سازي )  

  Endnote  1 5/9/1393 روز 

 11/9/1393 روز 1 تازه هاي مديريت پرستاري سالمندي  

 15/9/1393 روز 1 ايمني بيمار  

 26/9/1393 روز 1 مهارتهاي ارتباطي  

 29/9/1393 روز 1 مهارتهاي ارتباطي  

 13/10/1393 روز 1 روش تحقيق و پروپوزال نويسي دانشجويان كارشناسي ارشد مراقبت ويژه  

 14/10/1393 روز 1 روش تحقيق و پروپوزال نويسي دانشجويان كارشناسي ارشد مراقبت ويژه  

 14/10/1393 روز 1 مرورسيستماتيك  

 5/12/1393 روز 1 آموزش سيستم سعاد  

 25/12/1393 روز 1 آشنايي با مقررات آموزشي  

 26/12/1393 روز 1 آشنايي با سيستم سعاد  

 16/12/1393 روز 1 طب مكمل  

 6/2/1394 روز 1 آموزش همگاني خود مراقبتي با محوريت سالمت و ارتقاء ايمني غذا  

 21/2/1394 روز 1 كنترل عفونت  



 6/3/1394 روز 1 احياي قلبي و ريوي بزرگساالن  

 9/3/1394 روز 3 پروپوزال نويسي   

10/3/1394 

11/3/1394 

 27/3/1394 روز 1 طراحي و توليد محتواي الكترونيكي  

 23/4/1394 روز Advanced PowerPoint 1مولتي مديا )چند رسانه اي( و   

 10/4/1394 روز 1 پرستاري از آنژورنال كالب ابدومينوپالستي و   

 8/7/1394 روز 1 مهارت هاي ارتباطي  

 6/8/1394 روز 1 ايمني مددجو  

 11/8/1394 روز 1 اعتباربخشي   

 17/8/1394 روز 1 مهارت هاي ارتباطي  

 18/8/1394 روز 1 ژورنال كالب پيشگيري و مراقبت از آلرژي و آنفوالنزا فصلي  

  18/8/1394 روز 1 كنترل فيبرو ميالژيژورنال كالب مراقبت و   

 23/8/1394 روز 1 مهارت هاي ارتباطي  

 24/8/1394 روز 1 مهارت هاي ارتباطي  

 26/8/1394 روز 1 مهارت هاي ارتباطي  

 9/9/1394 روز 1 ايمني مددجو  

  روز 1 سمينار درس چالش هاي پرستاري مقطع دكتري  

 17/9/1394 روز 1 بيمارستانكنترل عفونت در بيماران و   

 18/9/1394 روز 1 سمينار درس فرآيند اجتماعي شدن  

 24/9/1394 روز 1 كنترل عفونت   

 25/9/1394 روز 1 كنترل عفونت  

 28/9/1394 روز 1 كارگاه ايمني بيمار  

 2/10/1394 روز 1 سمينار درس پرستاري و اقتصاد سالمت   

 13/10/1394 روز 1 شناسايي معيارهاي مجالت معتبر  



 27/10/94و  26 روز 1 پروپوزال نويسي  

 28/10/94 روز 1 روش تدريس  

 30/10/94و  29 روز 1 اداره مراحل ليبر  

 30/10/94 روز 1 سمينار درس چالش هاي پرستاري در بالين و نظام عرضه خدمات   

 5/11/1394 روز 1 كنترل عفونت   

 6/11/1394 روز 1 كنترل عفونت   

 7/11/1394 روز 1 كنترل عفونت   

 10/11/1394 روز 1 كنترل عفونت   

 17/11/1394 3 فارماكولوژي  

18/11/1394 

24/11/1394 

  JCR  وWeb of Science 1 1/12/1394 

 8/12/1394 1 مهارت هاي ارتباطي  

 16/12/1394 1 مهارت هاي ارتباطي  

 25/1/1395 1 ايمني مددجو  

 1/2/1395 1 ايمني مددجو  

 4/2/1395 1 بكارگيري نظريه هاي پرستاري در اختالالت حاد  

 1 6/2/1395 (NVIVO)كارگاه آموزش نرم افزار تحليل داده هاي تحقيقات كيفي   

 8/2/1395 1 ايمني مددجو  

 12/2/1395 1 مهارت هاي زندگي   

 13/2/1395 1 ايمني مددجو  

 15/2/1395 1 مهارت هاي زندگي   

 18/2/1395 1 فارماكولوژي  

 19/2/1395 1 فارماكولوژي  

 25/2/1395 1 فارماكولوژي  



 25/2/1395 1 ايمني بيمار و اعتبار بخشي  

 5/3/1395 1 كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان   

 8/3/1395 1 مهارت هاي ارتباطي   

 8/3/1395 1 كنترل عفونت   

 9/3/1395 1 خدمات مبتني بر شواهد   

 11/3/1395 1 اخالق تدريس  

سمينار اهميت كار گروهي در مراقبت ايمن جهت سالمندان و گزارش پروژه هاي   

 حسابرسي
1 11/3/1395 

سمينار عملكرد ايمن جهت سرپرستاران و گزارش پروژه هاي حسابرسي بخش هاي   

 بيمارستان 
1 17/3/1395 

 23/3/1395 1 )سامانه الگ بوک الكترونيكي متمركز(پانل آشنايي با نرم افزار سالم   

 14/4/1395 1 مهارت هاي زندگي   

 20/4/1395 1 معاينه فيزيكي  

 21/4/1395 1 خدمات مبتني بر شواهد   

 13/7/1395 1 درس چالش هاي پرستاري )فرآيند حرفه اي شدن(  

  Story line)26/7/1395 1 )جلسه اول 

 27/7/1395 1 )فرآيند اجتماعي شدن(درس چالش هاي پرستاري   

 8/8/1395 1 كنترل عفونت   

 10/8/1395 1 كنترل عفونت   

 15/8/1395 1 كنترل عفونت   

 17/8/1395 1 كنترل عفونت  

  Story line )17/8/1395 1 )جلسه دوم 

 19/8/1395 1 اخالق در پژوهش  

 24/8/1395 1 درس چالش هاي باليني  

بررسي سير تحوالت ومقررات پرستاري در ايران و "دكتري پرستاري درس چالش هاي   

 "جهان
1 2/9/1395 



 3/9/1395 1 اخالق در پژوهش  

 6/9/1395 1 ايمني مددجو  

 

 13/9/1395 1 اخالق حرفه اي   

 15/9/1395 1 اعتباربخشي   

 22/9/1395 1 مهارت هاي ارتباطي  

 23/9/1395 1 سالمندانروش هاي نوين در مراقبت و آموزش   

 29/9/1395 1 كنترل عفونت و ايمني بيمار در بخش اورژانس  

 6/10/1395 1 احياي قلبي ريوي مقدماتي و پيشرفته   

 7/10/1395 1 ايمني مددجو  

چهارچوب هاي قانوني  و چالش هاي موجود در "درس  چالش هاي پرستاري   

 پرستاري
1 7/10/1395 

 11/10/1395 1 الكترونيک گروه روانپرستاري Logbookآموزش   

 12/10/1395 1 الكترونيک گروه سالمندي Logbookآموزش   

 12/10/1395 1 الكترونيک گروه سالمت جامعه  Logbookآموزش   

 14/10/1395 1 "نشر علم پرستاري در ايران"درس چالش هاي دكتري پرستاري   

 18/10/1395 1 الكترونيک Logbookجلسه   

 19/10/1395 1 اعتبار بخشي و حاكميت باليني  

 20/10/1395 1 الكترونيک گروه ويزه Logbookآموزش   

 22/10/1395 1 الكترونيک Logbookجلسه   

 27/10/1395 1 خدمات مبتني بر شواهد   

  MAX-QD 1 27/10/1395 

 28/10/1395 1 كنترل عفونت بيمارستاني   

 29/10/1395 1 اخالق در پژوهش  

 2/11/1395 1 مهارت هاي ارتباطي   



  Mixed Method Research 1 6/11/1395 

 18/11/1395 1 اقتصاد مقاومتي   

 چالش هاي پرستاري  
 “Brain Based Learning” 

1 19/11/1395 

 1/12/1395 1 اخالق در پژوهش   

 4/12/1395 1 فارماكولوژي  

 18/12/1395 1 "اي در پرستاري ارتباطات حرفه"چالش هاي پرستاري   

 19/1/1396 1 آموزش به مددجو و خانواده   

 23/1/1396 1 ايمني مددجو  

چالش هاي بكارگيري يافته هاي پژوهش در "چالش هاي پرستاري دكتري   

 "پرستاري حرفه اي

1 23/1/1396 

 24/1/1396 1 زخم و پانسمان  

پرستاري در بالين و نظام عرضه چالش هاي "چالش هاي پرستاري دكتري   

 "خدمات بهداشتي

1 30/1/1396 

 30/1/1396 1 مهارت هاي ارتباطي با مددجو و خانواده  

 4/2/1396 1 سمينار معرفي رشته پرستاري  

 6/2/1396 1 مهارت هاي ارتباطي با مددجو و خانواده  

 9/2/1396 1 كارگاه روش تحقيق كمي و كيفي   

 11/2/1396 1 ايمني مددجو  

 11/2/1396 1 كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان  

 16/2/1396 1 كارگاه روش تحقيق كمي و كيفي   

 18/2/1396 1 كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان  

 Camtasia studio 1 20/2/1396توليد محتواي مجازي، كار با نرم افزار   

 23/2/1396 1 كارگاه روش تحقيق كمي و كيفي   

 23/2/1396 1 اخالق در پژوهش   

 25/2/1396 1 "توصيف فرآيند اجتماعي شدن در پرستاري"چالش هاي دكتري پرستاري   



 25/2/1396 1 ايمني مددجو  

 25/2/1396 1 كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان  

 25/2/1396 1 كنترل عفونت   

 27/2/1396 1 "اقتصاد بهداشتپرستاري و "چالش هاي دكتري پرستاري   

 27/2/1396 1 ارتقاي كيفيت خدمات و حاكميت باليني اعتبار بخشي   

 30/2/1396 1 كارگاه روش تحقيق كمي و كيفي   

 30/2/1396 1 مهارت هاي ارتباطي با مددجو و خانواده   

 31/2/1396 1 مهارت هاي ارتباطي با مددجو و خانواده   

 1/3/1396 1 بيماران و بيمارستانكنترل عفونت در   

 1/3/1396 1 ايمني مددجو  

 3/3/1396 1 خدمات مبتني بر شواهد   

 3/3/1396 1 "دورنماي آينده پرستاري در ايران"چالش هاي دكتري پرستاري   

 6/3/1396 1 كارگاه روش تحقيق كمي و كيفي   

 8/3/1396 1 مهارت هاي زندگي   

 10/3/1396 1 "تخصصي شدن در پرستاري" چالش هاي دكتري پرستاري  

 13/3/1396 1 مهارت هاي زندگي   

  MAX-QD 1 7/4/1396 

  Story line 2 20/4/96 

21/4/96 

 28/5/1396 1 آموزش باليني   

 


