
و یا مشارکت آنها در برگزاری  گروه پرستاری کودک و خانواده اعضای  لیست کارگاه های برگزار شده توسط 

 69-69در نیمسال اول  کارگاه ها 

 مدرسین  کارگاه  گروه هدف  تاریخ  نام کارگاه 

قوانین و مقررات حرفه ای عرصه 

 پرستاری

شهریور  96

 ماه 

نم دکتر خانم دکتر سبزی.خا پرستاری 8ترم 

 جویباری .خانم دکتر خدام 

خانم طالبی .خانم اکبری.خانم 

 صبوحی

 

خانم -خانم اکبری-دکتر سبزی پرستاری 4ترم  آذر  92 کارگاه شیر مادر 

 خانم روحانی-طالبی

خانم -خانم اکبری-دکتر سبزی پرستاری 8ترم  آذر  8 کارگاه شیر مادر 

 خانم روحانی-طالبی

 خانم اکبری پرستاری 4ترم  آذر  18 کارگاه احیا نوزاد 

خانم -دکتر سبزی-دکتر خدام پرستاری 8ترم  مهرماه 16 کارگاه احیا نوزاد 

 اکبری

خانم دکتر سبزی.خانم دکتر  پرستاری  9ترم  آذر  11 کارگاه مخاطرات شغلی 

جویباری .خانم دکتر خدام 

 .خانم طالبی خانم صبوحی 

 

خانم دکتر سبزی .خانم دکتر  پرستاری  2ترم   99/88 اری کارگاه اخالق حرفه ای در پرست 

جویباری .خانم دکتر خدام.خانم 

 طالبی 

 

 آقای روحی. دکتر سبزی  پرستاری9ترم  آذر ماه  99 کارگاه  اعتباربخشی 

کارگاه گزارش نویسی  مرکز صیاد 

 شیرازی 

 دکتر سبزی  کلیه پرسنل صیاد شیرازی  آذر ماه  14

ا فرایند دارو دهی  مرکز کارگاه ارتق

 طالقانی 

دکتر سبزی. خانم طالبی. خانم  کلیه پرسنل طالقانی  دی ماه  98

 اکبری 

شهریور  14 کارگاه  راهکارهای خطاهای دارویی

 ماه 

مشترک با دفتر پرستاری معاونت درمان  

 جهت کلیه پرسنل

دکتر خدام. دکتر سبزی. دکتر 

 خانم طالبی  کالگری



مشترک با دفتر پرستاری معاونت درمان   آبان  ماه  91 کارگاه هموویژالنس 

 جهت کلیه پرسنل

دکتر کالگری. دکتر سبزی. 

 آقای عبدالهی. خانم طالبی 

 دکتر سبزی. خانم اکبری  صیاد  icuکلیه پرسنل بخش  مهرماه  11 کارگاه احیا نوزاد 

پرستاری معاونت درمان  مشترک با دفتر  دی ماه  16 کارگاه زخم بستر 

 جهت کلیه پرسنل

دکتر سبزی. دکتر کالگری. 

آقای نصیری. آقای عبدالهی. 

 آقای کاوسی.آقای روحی

خانم -خانم اکبری-دکتر سبزی کلیه پرسنل طالقانی دی ماه  98 کارگاه شیرمادر 

 طالبی

مشترک با دفتر پرستاری معاونت درمان   دی ماه  99 کارگاه نیدکپ 

 ه پرسنلجهت کلی

  -خانم اکبری-دکتر سبزی

مهارت های ارتباطی با بیماران ؛ 

  -چهار ساعت  

 دکتر جویباری  بیمارستان امیرالمومنین کردکوی آذر 9

 دکتر جویباری بیمارستان امیرالمومنین کردکوی آذر  11  -چهار ساعت  تشخیص پرستاری؛

گزارش نویسی در پرستاری؛چهار 

 ساعت

 دکتر جویباری ان امیرالمومنین کردکویبیمارست آذر  99

 خانم اکبری  بیمارستان امیرالمومنین کردکوی آذر  99 ساعت  4-کارگاه نوزاد سالم 

 خانم طالبی  جهت دانشجویان پزشکی مرکز طالقانی . دی ماه  91 کارگاه پروسیجرهای بالینی   

 خانم طالبی  دانشجویان پزشکی برای مرکز طالقانی .  آذرماه  کارگاه پروسیجرهای بالینی 

 دکتر سبزی  دانشکده دندانپزشکی  آبان  94 کارگاه طرح درس 

طبق تقویم  کارگاه آنالیز آزمون ها 

EDC 

EDC  دکتر سبزی  دانشگاه 

 دکتر سبزی  کمیته تحقیقات دانشجویی  اذر  18 کارگاه پروپوزال نویسی 

 

 


