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 دفتر مطالعات و توسعه آموزش دادكشنه

  1391كارگاه اهي ربگزار شده سال 
 

 روز  تاريخ  عنوان كارگاه رديف

 8-30/12يكشنبه  27/1/1391 ارتقاي سالمت باروري  .1

 13-30/14دوشنبه  28/1/1391 اساتيد راهنماارتباط با دانشجو ويژه   .2

 30/12-13يكشنبه  10/2/1391 ژورنال كالب گروه بهداشت باروري  .3

 8-14دوشنبه  11/2/1391 روش تحقيق كمي در پرستاري  .4

 10-12چهارشنبه  13/2/1391 نشست سريال پرستاران  .5

 30/12-13يكشنبه  17/2/1391 ژورنال كالب گروه بهداشت باروري  .6

 19/2/1391 ابزار سازي  .7

20/2/1391 

 8-14سه شنبه 

 8-14چهارشنبه 

 8-30/14شنبه  23/2/1391 شبيه سازي در بيمارستان  .8

 30/12-13يكشنبه  24/2/1391 ژورنال كالب گروه بهداشت باروري  .9

 10-12يكشنبه  31/2/1391 نشست سريال پرستاران  .10

 8-14دوشنبه  1/3/91 پروپوزال نويسي  .11

 30/12-13يكشنبه  7/3/1391 كالب گروه بهداشت باروريژورنال   .12

 7/3/1391 مقاله نويسي  .13

8/3/1391 

 8-14يكشنبه 

 8-14دوشنبه 

 9/3/1391 روش ها و مهارت هاي تدريس  .14

10/3/1391 

 8-13سه شنبه 

 8-13چهارشنبه 

-30/14چهارشنبه  17/3/1391 نشست سريال پرستاران  .15

13 

-30/14چهارشنبه  17/3/1391 مديريت تضاد  .16

30/12 

 8-14شنبه  Endnote 27/3/91كارگاه جستجوي كتابخانه الكترونيك و   .17

 8-14شنبه  27/3/91 تفكر انتقادي  .18



 روز  تاريخ  عنوان كارگاه رديف

 30/3/1391 بهداشت باروري در حوادث غيرمترقبه  .19

31/3/1391 

 30/8-13سه شنبه 

-13چهارشنبه 

30/8 

 8-14چهارشنبه  31/3/1391 استاندارد سازي ابزار  .20

 8-14دوشنبه  5/4/1391 استاندارد سازي ابزار  .21

 6/4/1391 تحقيق كيفي  .22

7/4/1391 

 8-14سه شنبه 

 8-14چهارشنبه 

 10/4/1391 ابزار سازي  .23

11/4/1391 

 8-14شنبه 

 8-14يكشنبه 

 8-13دوشنبه  12/4/1391 دقيقه از كار براي نوآوري 5  .24

 8-14چهارشنبه  14/4/1391 زخم و پانسمان  .25

تيرماه لغايت  17 اوليه )كاركنان و كارگران(كمك هاي   .26

 مردادماه 16

 يك ماه

30/10-30/8 

30/12-30/10 

 8-14شنبه  17/4/1391 اخالق حرفه اي  .27

 8-12يكشنبه  27/4/1391 كارگاه مقدماتي مشاوره تحصيلي ويژه اساتيد راهنما  .28

 يكشنبه 26/6/1391 آموزش مربيان باليني رشته مراقبت هاي ويژه نوزادان  .29

 8-13سه شنبه  18/7/1391 ليبر و زايمان در آب و راه اندازي واحد مربوطه  .30

 23/7/1391 مقاله نويسي )دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي(  .31

24/7/1391 

 8-13يكشنبه 

 8-13دوشنبه 

 8-12دوشنبه  1/8/1391 پوكي استخوان )دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي(  .32

 8-12سه شنبه  2/8/1391 پرستاريروش تحقيق كمي در   .33

 8-12يكشنبه  28/8/1391 روش هاي جستجوي شواهد براي دانشجويان كارشناسي ارشد بهداشت   .34

35.  SPSS )29/8/1391 )دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي 

30/8/1391 

1/9/1391 

 8-14سه شنبه 

 8-14چهارشنبه 

)مقطع  guideline 2010و تازه هاي آن طبق  CPRمروري بر   .36

 كارشناسي و كارشناسي ارشد(

29/8/1391 

30/8/1391 

 8-12دوشنبه 

 8-12سه شنبه 

 10-12چهارشنبه  1/9/1391 كارگاه خونه خالي ولي پر از وسايل، مگه ميشه، آخه چرا؟  .37

 6/9/1391 متا آناليز  .38

7/9/1391 

8/9/1391 

 8-14دو شنبه 

 8-14سه شنبه 

 8-14چهارشنبه 

روش هاي جستجوي شواهد براي دانشجويان كارشناسي ارشد   .39

 بهداشت 

 8-12يكشنبه  12/9/1391

 8-14دوشنبه  20/9/1391 پروپوزال نويسي  .40



 روز  تاريخ  عنوان كارگاه رديف

 CPR 21/9/1391احياي   .41

22/9/1391 

 8-14سه شنبه 

 8-14چهارشنبه 

 8-30/13شنبه  25/9/1391 زخم بستر  .42

 9-12شنبه  25/9/1391 عوارض كامپيوتر بر سالمت  .43

 8-12دوشنبه  27/9/1391 تكنيك هاي مصاحبه   .44

 8-14سه شنبه  28/9/1391 ترياژ  .45

 13-17چهارشنبه  29/9/1391 مامايي و نانوپرستاري در ويژه به پزشكي علوم نانوفناوري كاربردهاي  .46

47.  Endnote 29/9/1391  8-14چهارشنبه 

 8-12چهارشنبه  6/10/1391 كارگاه سبك هاي رهبري اثربخش  .48

 9-12شنبه  9/10/1391 راهكارهاي عملي براي كنترل وزن و چاقي  .49

 8-12دوشنبه  18/10/91 تكنيك هاي مصاحبه  .50

محيط زندگي و تطابق با جا به جاي هاي اجباري در محيط ژورنال كالب  .51

 سالمندان

 10-12دوشنبه  18/10/91

مصاحبه تحقيقات كيفي و كد گذاري و نكات كاربردي در پروپوزال   .52

 نويسي كيفي

 8-12دوشنبه  25/10/91

 30/10/1391 روش تحقيق   .53

1/11/1391 

 9-12شنبه 

 9-12يكشنبه 

 8-12دوشنبه  2/11/91 كد گذاري و نكات كاربردي در پروپوزال نويسي كيفي  .54

 8-14چهارشنبه  11/11/91 مديريت جامع كيفيت  .55

 8-12يكشنبه  15/11/91 آلزايمر  .56

اگه دلت گرفته، زودبدوبيا، تو كارگاه خنده، آرامش و سالمتي تا دير   .57

 نشده 

 9-12چهارشنبه  9/12/1391

 8-14دوشنبه  7/12/1391 اصول و روش هاي جمع آوري و تحليل داده هاي كيفي  .58

 13-17شنبه  12/12/1391 روش تحقيق   .59

 13-17يكشنبه  13/12/1391 روش تحقيق  .60

61.  MAX-QD 14/12/1391  8-14دوشنبه 

 


