باسوه تعالی
دانشگاه علوم پسشکی و خدهات بهداشتی درهانی شهید بهشتی
دانشکده پسشکی  -هعاونت پصوهشی
برناهه کارگاه آهو زش هقدهاتی هتدولوشی تحقیق ویصه دستیاراى
زهاى چهارشنبه و پنجشنبه (هجدهن و نوزدهن) آباى هاه 1390
چهارشنبه90/8/18

هؼئَل

هَضَع
ساعت

7/30-7/35

تالٍت آیبتی اص قشآى هجیذ

7/35-7/45

ػخٌشاًی ٍ خیشهقذم هعبٍى پظٍّـی داًـکذُ

دکتشحؼیي گَدسصی

7/45-8

ػخٌشاًی ٍ افتتبح کبسگبُ تَػط سئیغ داًـکذُ

دکتشعلیشضب سهضبًی

8-8/30

ّذف ،اّویت ٍ هحتَی کبسگبُ

هٌْذع ًبصش ٍالئی

8/30-9

اًتخبة هَضَع پبیبى ًبهِ  ،ضَاثط ٍ هعیبسّبی اًتخبة ٍعٌَاى........

دکتش لطیف گچکبس

کبسعولی دسگشٍّْبی ػِ ًفشُ

دکتش گچکبس-دکتشحؼیي گَدسصی ،هٌْذع ٍالیی

گضاسؽ کبس گشٍّْبی ػِ ًفشُ ،ثحث ٍ ًتیجِ گیشی

دکتشگچکبس-دکتشحؼیي گَدسصی ،هٌْذع ٍالیی

9-9/20
9/20-9/50
9/50-10/10

اػتشاحت ٍ پزیشایی

10/10-10/35

ثیبى هؼئلِ یب گضاسؽ تَجیْی ثشای ثجت پبیبى ًبهِ

هٌْذع ًبصش ٍالیی

10/35-11

کبس عولی دسگشٍّْبی ػِ ًفشُ

هٌْذع ًبصش ٍالیی -دکتشحؼیي گَدسصی

11-11/25

گضاسؽ کبس گشٍّْبی ػِ ًفشُ ،ثحث ٍ ًتیجِ گیشی

هٌْذع ًبصش ٍالیی -دکتشحؼیي گَدسصی

11/25-12/30

ثشسػی پیـیٌِ تحقیق ،هقبالت ٍاجذ ؿشایط ٍ هعشفی ٍ ًقذ هقبالت

12/30-13/30

ًوبصًْ ،بس ٍ اػتشاحت

13/30-14

کبسعولی دسگشٍّْبی ػِ ًفشُ

14-14/30

گضاسؽ کبس گشٍّْبی ػِ ًفشُ ،ثحث ٍ ًتیجِ گیشی

14/30-15/30

دکتش علی اصغش کالّی

دکتش علی اصغشکالّی -دکتشحؼیي گَدسصی-
هٌْذع ًبصش ٍالیی
دکتش علی اصغشکالّی -دکتشحؼیي گَدسصی-
هٌْذع ًبصش ٍالیی

طشاحی یب ًَع هطبلعِ( ّ ،)Designذف ،اّویتٍ ،یظگی ّبی ّشًَع سٍؽ
تحقیق

هٌْذع ًبصشٍالیی

15/30-15/50

اػتشاحت ٍ پزیشایی

15/50-16/10

کبسعولی دسگشٍّْبی ػِ ًفشُ

هٌْذع ًبصشٍالیی -دکتش حؼیي گٍدسصی

16/10-16/30

گضاسؽ کبس گشٍُ ّب ،ثحث ٍ ًتیجِ گیشی

هٌْذع ًبصشٍالیی -دکتش حؼیي گَدسصی

16/30-17/30

هتغیشّبی تحقیق ،هتغیشّبی تحویلی ٍ اًذاصُ گیشی هتغیشّب فشم
اطالعبتی
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دکتش لطیف گچکبس

پنج شنبه 90/8/19

هَضَع

ساعت

7/30-7/35

هؼئَل

تالٍت آیبتی اص قشآى
دکتش گچکبس-دکتشحؼیي گَدسصی

7/35-8

کبسعولی دسگشٍّْبی ػِ ًفشُ

8-8/20

گضاسؽ کبسگشٍّْب ،ثحث ٍ ًتیجِ گیشی

8/20-9

آهبسّ ،ذف ،اّویت ،طجقِ ثٌذی  ،اػتخساج ٍ ًوبیؾ اطالعبت

دکتشعلیشضب اثذی

9-9/40

ؿبخص ّبی هشکضی ٍ پشاکٌذگی

دکتشعلیشضب اثذی

9/40-10

اػتشاحت ٍ پزیشایی

10-10/20

کبسعولی دس گشٍّْبی ػِ ًفشُ

دکتشعلیشضب اثذی-دکتش حؼیي گَدسصی -هٌْذع ًبصشٍالیی

گضاسؽ کبسگشٍّْب ثحث ٍ ًتیجِ گیشی

دکتشعلیشضب اثذی -دکتش حؼیي گَدسصی -هٌْذع ًبصشٍالیی

10/20-10/40
10/40-11/10

جبهعِ هَسد ثشسػی  ،تعذاد ًوًَِ ٍ سٍؽ
ًوًَِ گیشی

هٌْذع ٍالیی
دکتش گچکبس-دکتشحؼیي گَدسصی
هٌْذع ٍالیی

دکتشعلیشضب اثذی

11/10-12

آصهَى فشضیِ

دکتش علیشضب اثذی

12-12/20

کبسعولی دس گشٍّْبی ػِ ًفشُ

دکتشعلیشضب اثذی-دکتش حؼیي گَدسصی -هٌْذع ًبصشٍالیی

12/20-13/20

ًوبصًْ ،بس ٍ اػتشاحت

13/20-13/30

گضاسؽ کبسگشٍّْب ،ثحث ٍ ًتیجِ گیشی

دکتشعلیشضب اثذی-دکتش حؼیي گَدسصی -هٌْذع ًبصشٍالیی

13/30-14/10

ّذف کلی  ،اّذاف اختصبصی  ،فشضیِ

دکتش طالِ سجَی

14/10-14/40

کبسعولی دس گشٍّْبی ػِ ًفشُ

دکتش طالِ سجَی-دکتش حؼیي گَدسصی -هٌْذع ًبصشٍالیی

14/40-15/10

گضاسؽ کبسگشٍّْب ثحث ٍ ًتیجِ گیشی

دکتش طالِ سجَی-دکتش حؼیي گَدسصی -هٌْذع ًبصشٍالیی

15/10-15/30

پزیشایی ٍ اػتشاحت

15/30-16

ًحَُ اجشای تحقیق

هٌْذع ًبصشٍالیی

16-16/30

کبس عولی دسگشٍّْبی ػِ ًفشُ

هٌْذع ًبصشٍالیی -دکتش حؼیي گَدسصی

گضاسؽ کبسگشٍّْب ثحث ٍ ًتیجِ گیشی

هٌْذع ًبصشٍالیی -دکتش حؼیي گَدسصی

16/30-16/50
16/50-17/20
17/20-18

هطبلعِ آصهبیـی ،ثشًبهِ صهبًجٌذی ثَدجِ
ثٌذی طشحْب
هشاػن اختتبهیِ

دکتشارى الِ آرسگـت
دکتش ارى الِ آرسگـت -هٌْذع ًبصشٍالیی -دکتش حؼیي گَدسصی
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