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 ،درماني تهراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 دانشكده پرستاري ومامايي 

 ،درماني تهرانپزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم 

 دانشكده پرستاري ومامايي 
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 تاریخ  برگزاری نام دوره آموزشی
 مدت دوره

 )ساعت(
 محل برگزاری

 شرکت کنندگان

 ) نام/سمت(

 سوابق دوره 

 □برگزار شده است  □برگزار نشده است 

 علت عدم برگزاری
زمان برگزار 

 شده

مدت 

 دوره
 محل برگزاری

   سالن شورای یک  5931  معرفی دانشگاه آالباما توسط خانم دکتر  امیری  1
   

      سالن شورای یک یک روز 5931 کارگاه  مقدماتی مرور نظام مند کاکرین 2

 سخنرانی دکتر رحیمی از دانشگاه تایلند 3

 موضوعات رایج در آموزش 
  سالن شورای یک  ساعت  2 5931

 
   

گزارش برگزاری ویدئو کنفرانس با موضوع  4

Interpretive Description  توسط

سالی تورن در دانشکده پرستاری و  پروفسور

 مامایی

  سالن شورای یک یک روز 5931
 

   

آشنایی با فعالیت های گروه پرستاری کودکان  5

آذر  در دانشگاه کارولینسکای سوئد توسط خانم

 توللی

 سالن شورای یک یک روز 5931

  
 

 

 

سخنرانی آقای دکتر میرزا حسینی از کالج بین  6

 المللی آواسینا در مجارستان
      سالن شورای یک  5931

سخنرانی خانم دکتر دستجردی از دانشگاه   7

 یورک پیرامون آموزش پرستاری
      سالن شورای یک  5931
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رسانی سایت توسط برگزاری جلسه  بروز  8

خانم مهندس درویش و آقای دکتر 

 کوهستانی

  شورای دو یک روز  5939
 

   

برگزاری دومین جلسه بروز رسانی توسط  

خانم مهندس درویش و آقای دکتر 

 کوهستانی

  شورای دو یک روز 5939
 

   

برگزاری کارگاه سه روزه توسعه عملکرد بالینی  9

 و ایمنی بیمار 

 
  سالن شورای یک سه روز 5939

 
   

      سالن شورای یک یک روز 5939 ویدئو کنفرانس  دکتر نجف زاده  11

سخنرانی خانم دکتر اکبری در خصوص  12

 پرستاری در ترکیه
      سالن شورای یک یک روز 5939

  DNPکنفرانس یک روزه در خصوص جایگاه  13

در ارائه خدمات بهداشتی درمانی در آمریکا   

 توسط خانم دکتر نرگس نیاروجی
  سالن شورای یک یک روز 5939

 
   

      شورای دو  5939 2 بالینی یار تصمیم سیستمهای کارگاه 14

      شورای دو  5939 5کارگاه سیستمهای تصمیم یار بالینی  15

         کنفرانس یک روزه سرطان  16
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کارگاه روان سنجی ابزار با حضوردکتر فریناز  17

هوایی پژوهشگر و دانشجـــوی دکترای 

 کانادا UBCپرستاری از دانشگاه 

  سالن شورای یک  5932
 

   

دوره ی کوتاه مدت تابستانی دانشجویان  18

سلیمانیه عراق  سلیمانیه عراق با هماهنگی دو 

عراق تن از اساتید دانشکده پرستاری سلیمانیه 

 در دانشکده

  سالن شورای یک روز 52 5935

 

   

کارگاه بین المللی متدولوژی تحقیقات کیفی  19

 در سیستم سالمت
 روز 6 5931

سالن اجالس سازمان 

 مرکزی دانشگاه 
     


