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 تاریخ برگزاری نام مدرس واحد برگزارکننده
 

دورهنام   ردیف 

دکتر صادق پورآقای  معاونت آموزشی  25/02/1397 دارویی گیاهان شناخت مهارت افزایش   

 

1 

EDO  دباغیانخانم دکتر فتانه هاشم  97/02/22 SPSS 1 2 

EDO 9/04/1397 خانم دکتر هویدا منش  3 دانش پژوهی آموزشی 

دکتر صادق پورآقای  معاونت آموزشی (گلها) مفردات مهارتی کارگاه 30/04/1397   4 

1/05/1397  دکتر اکرمی معاونت آموزشی   5 پژوهش در رفتار کارگاه سوء 

EDO 7/05/1397 آقای دکتر کبیر  6 پژوهش در آموزش 

10/05/1397  دکتر صادق پورآقای  معاونت آموزشی (برگها) مفردات مهارتی کارگاه   7 

13/05/1397  دکتر دباغیانخانم   EDO/معاونت آموزشی  Spss 2 8 

دکتر خرمی زاده،دکتر آقای   EDO/معاونت آموزشی

 محلوجی کرمانشاهی

 همزیستی نظریه و کمردرد های تئوری کارگاه 17/05/1397

دیسکوپاتی با فقرات ستون  

9 

EDO  5 سازمان آتشنشانی منطقه

 تهران

 10 کارگاه تئوری و عملی شناخت و اطفاء حریق 1397 /23/05

مقاله سابمیت نحوه 1397/05/25  دکتر اقبالیانخانم  EDO/معاونت آموزشی  11 

EDO 1397/05/27 آقای دکتر سلطانی BESIDE TEACHING 12 

EDO   21/07/97 دکتر محمدیخانم  13 مقدماتی  کارگاه روشهای تدریس 

EDO آمادگی و ایمنی در برابر و “کارگاه آموزشی  24/7/97 جناب آقای تیغ کار

"قوع زلزله  

14 

دکتر سلمانیان، دکتر محلوجی  EDO/معاونت آموزشی

، دکتر خرمی زاده، کرمانشاهی

 دکتر کرد افشار

 15 ناولوژی 28/07/97

EDO 16 کارگاه ثبت اختراع 30/07/97 خانم دکتر مهروی 

2/08/97  دکتر اقبالیانخانم  معاونت آموزشی   17 مقاله   نحوه سابمیت 



EDO مهارت علم سنجی در چرخه پژوهش مبتنی بر  97/08/5 خانم دکتر محقق

 اهداف دانشگاه نسل سوم

18 

14/08/97 دکتر مظاهری نژادآقای   EDO/معاونت آموزشی  (1) هومیوپاتی   19 

21/08/97 دکتر چیتساز معاونت آموزشی  (2) هومیوپاتی   20 

23/8/97 دکتر شجاعی  معاونت آموزشی   21 کارگاه مقاله نویسی  

 CPR 22 28/08/97 دکتر سروش معاونت آموزشی 

EDO 23 اخالق حرفه ای 28/08/97 دکتر رجب نژاد 

حبیبیدکتر نجف قلی  معاونت آموزشی   3/09/97  24   قانون خوانی کارگاه متن 

EDO 97/09/17 آقای دکتر کبیر SPSS 3 25 

2 قانون خوانی کارگاه متن 19/09/97 دکتر نجف قلی حبیبی معاونت آموزشی   26 

EDO  خانم دکتر مسرور، دکتر

 خارچیان، دکتر فراهانی

17/10/97  27 1 کارگاه ارزشیابی دانشجو 

26/10/97 خانم دکتر محمدی  معاونت آموزشی  vital force 28 مدبره قوه کارگاه جایگاه 

EDO 6/11/97 آقای دکتر بهمنش PREZI 29 

EDO  خانم دکتر مسرور، دکتر

 خارچیان، دکتر فراهانی

2کارگاه ارزشیابی دانشجو 97/11/15  30 

 


