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برگزاری   تاریخ  ساعت برگزاری  محل برگزاری   ردیف  عنوان کارگاه  مدرس  

12الی    10 مجازی   15 /08 /1400 ریوی   -احیای قلبی  لهی  دکتر عبدال  اب آقای جن     

12الی    9 مجازی   
18 /08 /1400  

19 /08 /1400  

 سرکار خانم دکتر دهداری 

 سرکار خانم دکتر صلحی 
وزشی آم روش تدریس و برنامه ریزی     

20الی    17 مجازی   26 /08 /1400  دکتر جواد ترکاشوند  

نقش مدیریت پسماند در شیوع و  

کنترل بیماری )با نگاه به پاندمی  

( 19- کویید   

1 

20الی    18 مجازی   03 /09 /1400  Crystalball 2 دکتر حمیدرضا غفاری  

12الی    10 مجازی   10 /09 /1400  3 جستجوی پیشرفته  سرکار خانم وصال  

20الی    18 مجازی   10 /09 /1400  4 فوتوشاپ پیشرفته  مهندس نفیسه اکبری  

20الی    18 مجازی   17 /09 /1400  Scientific writing 5 دکتر حسن پاساالری  

16الی    8 مجازی   
24 /09 /1400 

01 /10 /1400  

خانم دکتر  سرکار  

 ابوالقاسمی 
 SPSS 6نرم افزار  

20الی    18 مجازی   24 /09 /1400  Endnote 7 دکتر محسن انصاری  
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برگزار می گردد:   به صورت مجازی  توسعه آموزش در تاریخ و ساعات اعالم شده از طریق لینک زیراستحضار می رساند تمامی کارگاه های دفتر  ه  ب  

https://imcall.iums.ac.ir/b/62w-s7q-f24 

 . در ارتباط باشید  Moghadasi.edo@gmail.comایمیل  هت دریافت گواهی شرکت در کارگاه ها، هرگونه پیشنهاد یا انتقاد با آدرس  ج

 

12الی    9 مجازی   29 /09 /1400  
مهندس سید حسین  

 طباطبایی 

آشنایی با شرح وظایف کارشناسان  

 بهداشت حرفه ای در صنایع 
8 

20الی    18 مجازی   01 /10 /1400  Origin 9 دکتر مهرداد مسلم زاده  

17الی    9 مجازی   04 /10 /1400 براری   محمد  مهندس    
در علوم    GISاستفاده از نرم افزار 

 بهداشتی 
10 

20الی    18 مجازی   08 /10 /1400  R 11 مهندس مجتبی یگانه  

20الی    18 مجازی   15 /10 /1400  -- Air Q 12 

20الی    18 مجازی   22 /10 /1400  مهندس محمود یوسفی  
احتمال چاپ  راهکارهای افزایش  

 مقاالت در ژورنال های معتبر 
13 

20الی    18 مجازی   29 /10 /1400  PowerPoint 14پیشرفته   مهندس نفیسه اکبری  

20الی    18 مجازی   06 /11 /1400  دکتر جواد ترکاشوند  
کاربرد وتلندهای مصنوعی در تصفیه  

 فاضالب 
15 

https://imcall.iums.ac.ir/b/62w-s7q-f24

