داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی شْیذ بْشتی

داًشکذُ پسشکی  -هعاًٍت پصٍّشی
برًاهِ شاًسدّویي کارگاُ آهَزشی هتذٍلَشی تحقیق ٍیصُ دستیاراى
زهاى :چْارشٌبِ (ّفتن هْرهاُ) لغایت جوعِ (ًْن هْرهاُ) 5931
هکاى  :داًشکذُ پسشکی – طبقِ دٍم -تاالرابي سیٌا
تاریخ

ساعت

هَضَع

سخٌراى/هذرض

چْارشٌبِ 5931/70/70

رٍز اٍل

5430-5445

تالوت آیبتی اس قزآى هجیذ

5445-0400

خیزهقذم و سخنزانی ریبست هحتزم دانطکذه پشضکی

سزکبر خبنن دکتزجزجبنی

0400-0425

هذف ،اهویت و هحتوای دوره

آقبی ههنذس نبصز والیی

0425-0450

ضوابط و هؼیبرهبی انتخبة هوضوع و ػنواى

آقبی دکتز لطیف گچکبر

0450-0410

کبر ػولی در گزوههبی  3نفزه

"

0410-0430

گشارش کبر گزوههب ،بحث و جوغ بنذی

"

0430-0455

بیبى هسئله ( گشارش توجیهی تحقیق)...

آقبی ههنذس نبصز والیی

0450-10410

کبرػولی در گزوههبی  3نفزه

"

10410-10430

گشارش کبر گزوههبو بحث و جوغ بنذی

"

10430-11400

استزاحت و پذیزایی

11400-11440

انتخبة هقبالت واجذ ضزایط و هنببغ نویسی هؼزفی و نقذ هقبله

آقبی دکتز لطیف گچکبر

11440-12410

کبرػولی در گزوههبی  3نفزه

"

12410-12440

گشارش کبر گزوههبو بحث

"

12440 -13430

آضنبیی بب روش هبی جستجو هقبالت در هنببغ

دکتز سیذهحوود هبضوی

1

باسوِ تعالی
داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی شْیذ بْشتی
داًشکذُ پسشکی  -هعاًٍت پصٍّشی
برًاهِ شاًسدّویي کارگاُ آهَزشی هتذٍلَشی تحقیق ٍیصُ دستیاراى
زهاى  :چْارشٌبِ (ّفتن هْرهاُ) لغایت جوعِ (ًْن هْرهاُ ) 5931
هکاى  :داًشکذُ پسشکی – طبقِ دٍم -کالض شوارُ 9

تاریخ

ساعت

هَضَع

سخٌراى/هذرض

پٌجشٌبِ 5931/70/70

رٍز دٍم

5430-5440

تالوت آیبتی اس قزآى هجیذ

5440-0400

نوع هطبلؼه Design

آقبی ههنذس نبصز والیی

0400-0415

کبرػولی گزوههبی  3نفزه

"

0415-0430

گشارش کبر گزوههب ،بحث و جوغ بنذی

"

0430-0/55

هذف کلی ،اهذاف اختصبصی و فزضیه

آقبی دکتز لطیف گچکبر

0455-0420

کبر ػولی در گزوههبی  3نفزه

"

0420-0430

گشارش کبر گزوههب و بحث

"

0430-10435

هتغیزهبی هذف ،وضؼیت هتغیزهب ،انذاسه گیزی هتغیزهب و فزم

آقبی ههنذس نبصز والیی

10435-11400

اطالػبتی
استزاحت و پذیزایی

11400-12440

کبر ػولی در گزوههبی  3نفزه

آقبی ههنذس نبصز والیی

12440-13

گشارش کبر گزوههب  ،بحث و جوغ بنذی

"

13-13430

کذهبی اخالقی

خبنن دکتز افطبر

2

باسوِ تعالی
داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی شْیذ بْشتی
داًشکذُ پسشکی  -هعاًٍت پصٍّشی
برًاهِ شاًسدّویي کارگاُ آهَزشی هتذٍلَشی تحقیق ٍیصُ دستیاراى
زهاى :چْارشٌبِ (ّفتن هْرهاُ ) لغایت جوعِ (ًْن هْرهاُ ) 5931
هکاى  :داًشکذُ پسشکی – طبقِ دٍم -کالض شوارُ 9
تاریخ

ساعت

هَضَع

جوعِ 5931/70/73

رٍز سَم

5430-5440

تالوت آیبتی اس قزآى هجیذ

5440-0410

نحوه اجزای تحقیق )(Materaials and Methods

0410-0425

کبر ػولی درگزوههبی  3نفزه

0425-40440

گشارش کبرگزوههب ،بحث و جوغ بنذی

0440-0405

آهبر ،هذف ،اهویت  ،طبقه بنذی ،استخزاج و نوبیص اطالػبت

0405-0415

کبر ػولی در گزوههبی  3نفزه

0415-0430

گشارش کبر گزوههب و بحث

0430-0450

ضبخص هبی هزکشی و پزاکنذگی

0450-10405

کبر ػولی در گزوههبی  3نفزه

10405-10415

گشارش کبر گزوههب

10415-10445

استزاحت و پذیزایی

سخٌراى/هذرض

آقبی ههنذس نبصز والیی
"
"
آقبی دکتز ػلیزضب ابذی
"
"
"
"
"

"
10445-11415

جبهؼه هورد بزرسی ،تؼذاد نوونه و روش نوونه گیزی

11415-11425

کبرػولی درگزوههبی  3نفزه

11425-11435

گشارش کبرگزوههب ،بحث و جوغ بنذی

11435 -11455

آسهونهبی آهبری

"

11455 -12415

کبرػولی درگزوههبی  3نفزه

"

12415 -12435

گشارش کبرگزوههب ،بحث و جوغ بنذی

"

12435 -13400

نظزخواهی و هزاسن اختتبهیه کبرگبه

آقبی دکتزسیذػلی ضیبیی

3

"
"

