
 بسمه تعالی
 

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده

   1398سال  دوم   كارگاه اهي  شش ماهه 
 
 

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

 14کالس   10-13سه شنبه 23/7/98 مهارت برقراری ارتباط  .1

 

 خانم دکتر سید فاطمی 

 

 مدیریت پرستاریگروه 

 

 ارشد پرستاری 

 

22 

 16 ارشد پرستاری گروه مدیریت پرستاری خانم دکتر اینانلو  6کالس   8-12چهارشنبه  24/7/98 مدیریت خشم و استرس  .2

 18 کارکنان کارکنان دکتر حسن پور  1شورای سه شنبه 14/8/98 تربیت جنسی کودکان  .3

 23 ارشد پرستاری گروه مدیریت پرستاری بزرگ نژاد -آقای زارعی 14کالس   8:30-12سه شنبه  28/8/98 کنترل عفونت  .4

مالحظات اخالقی، حقوقی و فقهی در   .5

 پیوند اعضاء

 1شورای   12-9چهارشنبه  13/9/98

 

 دکتر ستوده -دکتر فروزند

 

 16 یعلم ئتیاعضآئ ه اعضآئ هیئت علمی 

 7 ارشد پرستاری مدیریت پرستاری-سالمت جامعه خانم دکتر عادل مهربان 2شورای  8-12شنبه  16/9/98 ارتقاء کیفیت خدمات وحاکمیت  بالینی  .6

 6 خدمه کارکنان کارکنان خدمه  برمک-مرادی-باالدستیان 11کالس 10-12شنبه  30/9/98 یائسگی-دخانیات-ارگونومی در کار  .7

  مدیریت-بهداشت جامعه ارشد پرستاری عبدلی-دکتر پرویزیخانم ها  سایت دانشکده  8-12دوشنبه  2/10/98 خدمات مبتنی بر شواهد  .8

بیمارستان هاشمی  10-13دوشنبه  9/10/98 سالمندی در پرستاری های مراقبت  .9

 نژاد

 40  ارشد-کارشناسی مهدی پور-محمدی-دولت ابادی

10.  ENDNOT 10/10/98 10 مدیریت پرستاری  -جامعهبهداشت  کارشناسی ارشد بلوچیآقای  سایت دانشکده 13-17سه شنبه 

11.  Excell-Spss 11/10/98 14 مدیریت پرستاری  -بهداشت جامعه کارشناسی ارشد خانم حقانی سایت دانشکده 8-12چهارشنبه 

 6  ارشد –دکتری  تجلی-مجد آبادی–خانم ها  سایت دانشکده 12-8شنبه  14/10/98 علم سنجی  .12

 19 دکتری  دکتری دکتر فروزنده-دکتر صالحی 2شورای  10-15دوشنبه  23/10/98 اخالق و حقوق در پرستاری  .13

 20 دکتری  دکتری دکتر سید فاطمی سایت دانشکده 12-8شنبه  5/11/98 استرس و کنترل استرس  .14

   دانشجویان دکتر اینانلو آمفی تئاتر 8-12سه شنبه  6/12/98 همایش مغز، عشق و اعتیاد  .15

  دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی جعفر جاللخانم    مجازی  اعتباربخشی   .16

  دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی خانم جعفر جالل   مجازی  حاکمیت بالینی  .17

جایگاه پرستار در برنامه پزشک   .18

 خانواده 

 مجازی 

 

  دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی مرحمت فراهانی نیا 

پدافند غیر نقش پرستاران در   .19

 عامل

 مجازی 

 

  دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی دکتر تهمینه صالحی 

  دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی مرحمت فراهانی نیا   مجازی  آشنایی با مخاطرات شغلی  .20



  دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی خانم دکتر فراهانی    مجازی  آموزش به مددجو و خانواده   .21

  دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی خانم کاشانی نیا    مجازی  اخالق حرفه ای   .22

  دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی خانم دکترمردانی    مجازی  مهارت های زندگی   .23

  دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی خانم تترپور -دکتر فراهانی     مجازی  ایمنی مددجو   .24

کنترل عفونت در بیماران و    .25

 بیمارستان 

 مجازی 

 
  دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی آقای زارعی  

مهارت های ارتباطی با مددجو و    .26

 خانواده 

 مجازی 

 
  دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی خانم دکتر سید فاطمی  

27.          

28.          

29.          

 


