
 بسمه تعالی
 

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده

   1397سال  دوم   كارگاه اهي  شش ماهه 
 
 

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

کارگاه حرکت به سوی دانشگاه نسل   .1

 سوم
 مهرویخانم دکتر  2سالن شورای  10-14-یکشنبه  1/7/97

سالمت  -روان-دانشجویان ارشد کودکان

 سالمندی-داخلی جراجی-جامعه
 28 دانشجویان ارشد

 خانم دکتر اینانلو 2سالن شورای  8-12شنبه  7/7/97 کارگاه مهارت های ارتباطی  .2
-دانشجویان ارشد سالمت جامعه

 روانپرستاری-داخلی جراحی-کودکان
 28 ارشد دانشجویان

 دکترسیدفاطمی–دکتر اینالو  2شورای  8-13دوشنبه  16/7/97 های ارتباطیکارگاه مهارت   .3
-داخلی جراحی-کودکان-سالمت جامعه

 روانپرستاری
 11 دانشجویان ارشد

 حاکمیت و کیفی مدل در بیمار ایمنی  .4

 بخشی اعتبار و بالینی
 13کالس  13-17سه شنبه 17/7/97

 خانم جعفرجالل

 خانم نصیردیوانی 
-داخلی جراحی-کودکان-جامعهسالمت 

 روانپرستاری
 46 دانشجویان ارشد

 32 دانشجویان ارشد  خانم دکتر فراهانی  13کالس  12:30-15 سه شنبه 24/7/97 ایمنی بیمار  .5

 نسل دانشگاه سوی به حرکت کارگاه  .6

 سوم
 15  دانشجویان دکتری-اعضاء هیئت علمی آقای دکتر پیروی 2شورای  10-12چهارشنبه  25/7/97

 39 96کارشناسی  دانشجویان کارشناسی خانم تترپور 2شورای  13-17شنبه  5/8/97 ایمنی مددجو  .7

 8  دانشجویان دکتری-اعضاء هیئت علمی آقای دکتر پیروی 1شورای  10-12دوشنبه  14/8/97 سوم نسل دانشگاه سوی به حرکت کارگاه  .8

 23/8/97-22 پروپوزال نویسی  .9
 جهارشنبه-سه شنبه 

 12-8 
 14 ویژه-اورژانس–مدیریت  دانشجویان ارشد دانشجو دکتری آقای صفرآبادی سایت

 30/8/97-29 احیاء قلبی ریوی مقدماتی و پیشرفته  .10
 جهارشنبه-سه شنبه 

 12-8 
 20 ویژه-اورژانس–مدیریت  دانشجویان ارشد دانشجو دکتری آقای مهدوی پراتیک

  دانشجویان دکتری و ارشد  دانشجویان دکتری و ارشد خانم دکتر مهروری 2شورای  9-13دوشنبه  12/9/97 کنسل مبانی کارآفرینی و خلق ارزش  .11

 Dressموانع و راهکارهای اجرای   .12

Code در دانشگاه 
 19 کارکنان–اعضاء هیئت علمی  کارکنان–اعضاء هیئت علمی  آقای دکتر جنیدی–خانم دکتر فروزنده  2شورای  9-12شنبه  17/9/97

13.  Excell-Spss 20/9/97  16 ویژه-اورژانس–مدیریت  دانشجویان ارشد دانشجو دکتری آقای صفرآبادی 10کالس  8-13سه شنبه 

 21 کارکنان-علمی هیئت اعضاء کارکنان-علمی هیئت اعضاء خانم جعفر جالل 2شورای  8:30-12دوشنبه  26/9/97 رفتار سازمانی  .14

 20 دانشجویان ارشد سالمندی دانشجویان ارشد سالمندی نصیردیوانی-خانم جعفرجالل بیمارستان هاشمی نژاد 10-12چهارشنبه 28/9/97 آموزش مراقبت انتهای حیات  .15

 آسیب شناسی تعامل استاد و دانشجو  .16

 کنسل
  دانشجو-اعضائ هیئت علمی  دانشجو-اعضائ هیئت علمی  دکتر بهرامی احسان 2شورای  8-12شنبه 1/10/97

  ویژه-اورژانس–مدیریت  دانشجویان ارشد دانشجوی دکتری آقای حیدری 10کالس  8-13سه شنبه  4/10/97 تشکیل نشد(عدم حضور) مقاله نویسی  .17

  



 تعداد گروه هدف گروه آموزشی  مدرسين محل برگزاري ساعت  -روز تاريخ عنوان كارگاه  .18

95-93-94-دانشجویان کارشناسی  خانم جعفر جالل سالن امفی تئاتر 13-17سه شنبه 4/10/97 اعتبار بخشی  .19 95دانشجویان کارشناسی    86 

 15 بالین-دانشجویان ارشد سالمندی  بالین-دانشجویان ارشد سالمندی  نصیردیوانی -خانم جعفر جالل هاشمی نژاد 14-16چهارشنبه  5/10/97 آموزش به بیمار  .20

 27  دانشجویان دکتری جعفر جاللخانم  2شورای 13-15دوشنبه 10/10/97 بالینی اساتید وظایف و نقش  .21

 - ویژه-اورژانس–مدیریت  دانشجویان ارشد خانم دکتر مردانی 10کالس  8-12سه شنبه  11/10/97 مدیریت استرس  .22

 8 دانشجویان ارشد  دانشجویان ارشد خانم زبر جدی-خانم بزرگ نژاد 2شورای  30/8-12چهارشنبه 12/10/97 کنترل عفونت در بیماران بیمارستان  .23

 4 دانشجویان ارشد دانشجویان ارشد خانم دکتر مردانی 2شورای  8-12 شنبه 15/10/97 کارگاه مهارت های ارتباطی  .24

 34 دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی خانم سمیعی مرکز تحقیقات 9-13شنبه  17/10/97 پندافند غیر عامل  .25

 64 دانشجویان کارشناسی دانشجویان کارشناسی خانم سمیعی تحقیقاتمرکز  8-12دوشنبه  18/10/97 پندافند غیر عامل  .26

 16 کارکنان کارکنان  خانم دکتر اینانلو 2شورای  12-10چهارشنبه 19/10/97 مدیریت کنترل خشم  .27

  دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری خانم دکتر فراهانی سایت مدیریت 8-12سه شنبه  2/11/97 مرور سیستماتیک  .28

 - اعضاء هیئت علمی اعضاء هیئت علمی خانم دکتر اینانلو 2شورای  10-12شنبه  6/11/97 )کنسل( مدیریت کنترل خشم   .29

  دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری خانم دکتر فراهانی سایت مدیریت 8-12سه شنبه  9/11/97 مرور سیستماتیک  .30

 7  هیئت علمی دکتر خاچیان 1شورای  9-12چهارشنبه 10/11/97 مداوم آموزش سامانه با آشنایی  .31

 19 جراحی داخلی-ارشد دانشجویان داخلی جراحی-دانشجویان ارشد خانم عبدلی-دکتر پرویزی مدیریت سایت 8-12چهارشنبه  17/11/97 مبتنی بر شواهد  .32

  96دانشجویان دکتری  96دانشجویان دکتری خانم دکتر مردانی 2شورای  8-12چهارشنبه  15/12/97 نگارش علمی متون برنامه ریزی   .33

   اعضاء هیئت علمی آقای دکتر عطوفی 1شورای  سه شنبه 21/12/97 کارگاه راند اخالق بالینی  .34

روان-کودکان-دانشجویان ارشد روان-کودکان-دانشجویان ارشد خانم عبدلی-دکتر پرویزی مدیریت سایت 8-12چهارشنبه  22/12/97 مبتنی بر شواهد  .35   

 


