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 دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده 

1401سال دوم   كارگاه اهي  شش ماهه   
 
 

محل   ساعت تاريخ  عنوان كارگاه  رديف 

 برگزاري  

های   مدرس/مدرسين  گروه 

 آموزشی  

 تعداد  لینک برنامه 

در    پروری¬ن یجانش  .1

 ینیبال  یپرستار   تیریمد
9/8/1401 
 

-صالحی-دکتر خاچیان آنالین   13-10

 میرازیی 
 https://imcall.iums.ac.ir/b/xtx-gsl-9sb-5m1 17 داشجویان ارشد 

ها   .2 ها  یتازه    ی پرستار   یمراقبت 

 ابت یدر د
 ی دکتر   انیدانشجو سارا رحیمی آنالین  13-10 24/8/1401

 داشجویان ارشد 
https://imcall.iums.ac.ir/b/gxq-hkf-n7m-1sy 29 

در    یراهبردها  .3 جستجو 

رسان   یها  ستمیس   یاطالع 

 یپزشک

غالم آنالین  14-10 25/8/1401 پور  -نیما 

 رحیمی  -شاهپرست

 https://imcall.iums.ac.ir/b/zgu-zg7-muh-biz 22 دانشجویان دکتری 

ریوی    .4 قلبی  احیاء 

 بزرگساالن 

 دکتر خاچیان   2شورای   13-9 28/8/1401

 دانشجو گلستان 

  ه حد نصاب نرسیدن شرکت کننده کنسل شد  ب  ی دکتر   انیدانشجو

مطالعات    ییآشنا  .5 با 

  ی جستجو   یرفتارها

 ی سالمت

30/8/1401 12:30-

14 

 دکتر خاچیان   2شورای  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 سارا رحیمی 

 ی دکتر   انیدانشجو

 داشجویان ارشد 

 13 

تحلیل    .6 مطالعات  نقد 

 محتوای کیفی 

محمد سعید   مجازی  9-11 6/9/1401

 میرزایی

 ی دکتر   انیدانشجو

 داشجویان ارشد 

https://imcall.iums.ac.ir/b/mqj-qnr-cti-sy8 16 

مراقبت    .7 نحوه  با  آشنایی 

 تسکینی در آمریکا 

خانم دکتر  1شورای   12-10 28/9/1401

 محمدزاده

 اعضاء هیات علمی

 دکتری 

 12 

 https://imcall.iums.ac.ir/b/gd7-tmq-zsm-dk9 8 ارشدکودکان  دکترسیدفاطمی  انالین  12-8 3/10/1401 مهارت های ارتباطی   .8

ارشدسالمت   دکترسیدفاطمی  انالین  14-18 12/10/1401 مهارت های ارتباطی   .9

 جامعه 
 8 انالین  

سایت   8-12 13/10/1401 کارگاه مبتنی بر شواهد    .10

 مدیریت 

خانم  –دکتر پرویزی  

 عبدلی
  کنسل شد به علت خالی نبودن سایت ویژه -ارشد داخلی



-11:40 14/0/1401 1اورژانس های مامایی    .11

8:30 

 -دکتر امینی آنالین 

 دکترخیرخواه 

 https://imcall.iums.ac.ir/b/dqe-bsn-h3o-emb 10 ارشد داخلی جراحی 

   99کارشناسی بهمن دکتر عادل مهربان  آنالین  13-15 17/10/1401 ایمنی مددجو  

  https://imcall.iums.ac.ir/b/zkh-ne7-xs2 97کارشناسی  دکتر شریفیان  آنالین  13:30-16 17/10/1401 پدافند غیر عامل  10

  https://imcall.iums.ac.ir/b/zkh-ne7-xs2 1400کارشناسی  دکتر شریفیان  آنالین  13:30-16 18/10/1401 پدافند غیر عامل  

 10 1سالن شورای  اعضائ هیات علمی  دکتر گوهری نژاد  1شورای   12-10 19/10/1401 دانش پژوهی  

-11:40 21/0/1401 2اورژانس های مامایی    .12

8:30 

 -دکتر امینی آنالین 

 دکترخیرخواه 

 https://imcall.iums.ac.ir/b/dqe-bsn-h3o-emb 14 ارشد داخلی جراحی 

 https://join.skype.com/KpWDRhbJauFz 8 1400دکتری  دکتر سید فاطمی  انالین  14-18 28/10/1401 استرس استرس و کنترل    .13

در    .14 ای  حرفه  ارتباط 

 پرستاری 

 https://join.skype.com/MCapgmjxZ5E2 17 ارشد داخلی جراحی  دکتر سید فاطمی  انالین  18-14 2/11/1401

   دکتری دکتر مهربان  انالین  10-13 3/11/1401 حاکمیت بالینی  .15

آموزش   9-12 5/11/1401 ایمنی  کودک  .16

 مداوم 

 6  ارشد کودکان  دکتر ثابتی 

 12  دانشجویان دکتری  مردانی -دکتر پرویزی 2شورای 13-9 11/11/1401 نگارش  علمی متون    .17

 21  1401مهر دکتر اینانلو  انالین   12/11/1401 مهارت های زندگی   .18

   دانشجویان دکتری  مردانی -دکتر پرویزی 2شورای 8-12 9/12/1401 نگارش  علمی متون    .19

مشاوره  به ماما در خصوص    .20

 راهبردهای مقابله ..... 

خیرخواه   آنالین  12-10 13/12/1401 فرزانه  –دکتر 

 حسن زاده 

   کارشناس مامایی 

 


