
 
 
 
 

 پرستاري و ماماييدانشكده  EDOجدول زمانبندي كارگاه هاي  

 95 -99و سال تحصيلي  94 -95تحصيلي  دومنيم سال در 

 مانبندي كارگاه هاز

 نوان كارگاهع گروه هدف مدرس
سال 

 تحصيلي

99-95 

نيم سال 

-95دوم 

94 

  

  خانم دكتر راضيه خسرو راد

(Ph.D عضو هيات  -روانشناسي

 علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار(

 آقاي معتكف 

 )كارشناس مركز مشاوره دانشگاه(

 دانشجويان

 كارشناسي

كارگاه مهارت هاي ارتباطي با 

 مددجو و خانواده

  

  تر راضيه خسرو رادخانم دك

(Ph.D عضو هيات  -روانشناسي

 علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار(

 آقاي معتكف 

 -روانشناسي Ph.Dدانشجوي )

 كارشناس مركز مشاوره دانشگاه(

 دانشجويان

 كارشناسي ارشد
 كارگاه مهارت هاي ارتباطي

  
 آقاي عليرضا دانايي فر

 خانم آريافر

 دانشجويان

 ناسي ارشدكارشناسي و كارش
 كارگاه ايمني مددجو

  

 

خانم قاسمي )دانشجوي كارشناسي 

جراحي، مسئول كنترل  -ارشد داخلي

 عفونت(

 دانشجويان

 كارشناسي
 كارگاه كنترل عفونت

  آقاي عليرضا دانايي فر 
 دانشجويان

 كارشناسي ارشد

كارگاه ارتقاء كيفيت خدمات و 

 حاكميت باليني

  
 آقاي دكتر راد 

(Ph.D آموزش پرستاري) 

 دانشجويان

 كارشناسي ارشد
 كارگاه خدمات مبتني بر شواهد

  

  خانم دكتر راضيه خسرو راد

(Ph.D عضو هيات  -روانشناسي

 علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار(

 آقاي معتكف 

 )كارشناس مركز مشاوره دانشگاه(

 دانشجويان

 كارشناسي
 كارگاه مهارتهاي زندگي



 
 
 
 

 

  

 آقاي مسكني

عضو هيات علمي دانشگاه علوم 

 پزشكي سبزوار

 دانشجويان

 كارشناسي
 اخالق حرفه ايكارگاه 

   
اعضاي هيات علمي دانشكده 

 پرستاري و مامايي

 اخالق حرفه ايكارگاه 

 

  

 آقاي دكتر كريمي

 كارشناس ارشد آموزش پزشكي

Ph.D پرستاري 

هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي 

 مشهد

هيات علمي دانشكده  اعضاي

پرستاري و مامايي و دانشكده 

 پيراپزشكي

كارگاه سازماندهي ژورنال كالب 

هاي سنتي و مبتني بر شواهد در 

 علوم پزشكي

  

 آقاي دكتر كريمي

 كارشناس ارشد آموزش پزشكي

Ph.D پرستاري 

هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي 

 مشهد

اعضاي هيات علمي دانشكده 

 يپرستاري و ماماي

كارگاه روش هاي نوين ارزشيابي 

 باليني دانشجويان

تير ماه 

69 
 

 نظرزادهآقاي 

هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي 

 سبزوار

اعضاي هيات علمي دانشكده 

 پرستاري و مامايي 

كارگاه نحوه نگارش مقاالت 

 مروري سيستماتيك

تير ماه 

69   
 اعضاي هيات علمي دانشكده

 الژياريسمكارگاه پ پرستاري و مامايي

تير ماه 

 اعضاي فعال در مركز طب سنتي  69
 اعضاي هيات علمي دانشكده

 پرستاري و مامايي
 كارگاه طب سنتي

 كارگاه طب فشاري

تير ماه 

69   
 اعضاي هيات علمي دانشكده

 كارگاه نحوه تعامل با دانشجو پرستاري و مامايي



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


