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 دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده

   11400سال دوم   شش ماههكارگاه هاي 
 
 

محل   ساعت تاريخ  عنوان كارگاه  رديف 

 برگزاري 

گروه های   مدرس/مدرسين 

 آموزشی 

 تعداد  لینک برنامه 

كارگاه كار آفرینی و    .1

 خلق ثروت
21/7/1400 

  سامانه طبیب اعضاء هیات علمی  خانم دكتر سهرابی  مجازي  11-9

جانشین پروري در    .2

 مدیریت پرستاري 

صالحی مجازي  14-12 27/7/1400 دكتر -دكتر 

 میرزایی 

علمی -هیات 

دكتري   دانشجویان 

 و ارشد 

https://imcall.iums.ac.ir/b/q3r-oww-vxx-1fa 10 

اخالق و مهارت هاي   .3

 ارتباط حرفه اي

 https://imcall.iums.ac.ir/b/j9e-f6d-w6t-lsq    17 اعضاء هیات علمی دكتر محسن فدوي  مجازي  12-10 28/7/1400

 https://imcall.iums.ac.ir/b/e4p-4gq-rnt-igj   10 دانشجو ارشد  خانم جعفر جالل  مجازي  9-12 6/8/1400 آموزش به بیمار  .4

 مجازي  9-12 16/8/1400 بیمار -ایمنی مددجو    .5

 اسكایپ 

بهمن    98-كارشناسی دكتر عادل مهربان 

 1گروه 
https://imcall.iums.ac.ir/b/ahv-krk-b9u-gvj 25 

  سامانه طبیب  اعضاء هیات علمی دكتر نصیر دهقان   مجازي  13-11 17/8/1400 شبیه سازي   .6

7.  ETEACHER 18/8/1400 12-10  سامانه طبیب  اعضاء هیات علمی دكتر ذوالفقاري  مجازي  

كنترل عفونت در    .8

 نوزادان كودكان 
 7  دانشجویان ارشد  خانم كاشانی نیا  ي مجاز  19/8/1400

ارائه گزارش سفر    .9

 شش ماهه 

دكتري   آقاي بلوچی  مجازي  11-8:30 19/8/1400 -دانشجویان 

 ارشد 
https://imcall.iums.ac.ir/b/w6g-qes-duu-3qz 15 

 دانشجو یان ارشد  حضوري   19/8/1400 سایكوفارماكولوژي    .10

 دكتر سیدفاطمی 

-  يدكتر  انیدانشجو 

 ارشد 
 10 بیمارستان روانپزشكی 



ارائه گزارش سفر    .11

 شش ماهه 

بین   آقاي بلوچی  مجازي  11-9 1/9/1400 دانشجویان  

 ارشد -الملل دكتري 
https://imcall.iums.ac.ir/b/pzk-idn-ejl-r9t 6 

ارتقا كیفیت خدمات و    .12

 اعتبار بخشی  

 https://imcall.iums.ac.ir/b/ucz-cyx-gua-hgq كارشناسی ارشد  دكتر عادل مهربان  مجازي    13-9 6/9/1400
 

22 

احیاء قلبی ریوي پایه    .13

 و پیشرفته  

دكتري   مجازي  13-9 7/9/1400 دانشجوي 

 گلستان 

 https://imcall.iums.ac.ir/b/jne-9rg-rwr-9xr 24 ارشد -كارشناسی 

 https://imcall.iums.ac.ir/b/erh-nt1-tty-hul 16 كارشناسی ارشد  عباس بلوچی  مجازي  11-9 8/9/1400 سرقت علمی   .14

نقش پرستار در    .15

 پدافند غیر عامل 

 https://imcall.iums.ac.ir/b/zkh-ne7-xs2 55 كارشناسی   دكتر شریفیان  مجازي  13-9 10/9/1400

مدیریت ایمنی و    .16

 ایمنی خطر 

 مجازي   11/9/1400

 اسكایپ 

  https://imcall.iums.ac.ir/b/23t-e7h-9ek-h4k ارشد  خانم جعفر جالل 

خدمات مبتنی بر    .17

 شواهد 

 https://imcall.iums.ac.ir/b/rw7-ouz-wyj-nn4 27 كارشناسی ارشد  دكتر عادل مهربان  مجازي    13-9 13/9/1400

ورودي   دكتر اینانلو  مجازي  12:30-15 14/9/1400 مهارت هاي زندگی   .18 كارشناسی 

 2گروه  1400
https://imcall.iums.ac.ir/b/pva-nzr-nkm-6ix  

 مجازي  9-12 14/9/1400 ایمنی مددجو    .19

 اسكایپ 

  98بهمن   -كارشناسی دكتر عادل مهربان 

 2گروه 
https://imcall.iums.ac.ir/b/ahv-krk-b9u-gvj 25 

20.  END NOTE  
 یگاه داده ها اآشنایی با پ 

 http://imcall.iums.ac.ir/b/xpr-opq-k1m-rky 8 كارشناسی ارشد  عباس بلوچی  مجازي  9-11 15/9/1400

مراقبت در منزل و    .21

مرتبط با    يچالش ها 

 - آن:

  https://imcall.iums.ac.ir/b/gmy- bz3-ii9-vbe ارشد -كارشناسی مصطفی غالمی  مجازي  11-9 24/9/1400

ورودي   دكتر اینانلو  مجازي  8:30-12 24/9/1400 مهارت هاي زندگی   .22 كارشناسی 

 1گروه  1400
https://imcall.iums.ac.ir/b/hny-cmj-jii-cje    

23.  BOOK CLUB:  

در    جانشین پروري

 نظام سالمت 

  -ارشد –كارشناس   دانشجو دكتري میرزایی  مجازي  14-12 27/9/1400

 دكتري
https://imcall.iums.ac.ir/b/dyy-nqk-lek-g7r  

  https://join.skype.com/KfKkht8SDm9g دانشجویان ارشد  دكتر سید فاطمی  مجازي  13-9 7/10/1400 مهارت هاي ارتباطی   .24

25.  END NOTE   نرم

 افزار مدیریت منابع 

  https://imcall.iums.ac.ir/b/3xm-m0u-d1n-88t دانشجویان ارشد  دانشجودكتري میرزایی  مجازي  12-9:30 29/10/1400

https://imcall.iums.ac.ir/b/hny-cmj-jii-cje


  https://join.skype.com/KfKkht8SDm9g دانشجویان ارشد  دكتر سید فاطمی  مجازي  13-9 24/11/1400 مهارت هاي ارتباطی   .26

27.  SPSS 27/11/1400 12-9:30  دانشجویان ارشد  دانشجودكتري میرزایی  مجازي https://imcall.iums.ac.ir/b/nky-9uj-uev-eg9  

   دانشجویان ارشد  دانشجودكتري میرزایی  مجازي  9:30-12 1/1401 نرم افزار اكسل   .28

  سامانه طبیب  اعضاء هیات علمی دكتر سلیمانی موحد  مجازي    تكنولوژي آموزشی   .29

 


