
 1392کارگاه های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

 

شرکت  زمان برگساری نام کارگاه ردیف

 کننده

 مدرسین ساعت

 دکتر کًريش گرجی 4 ته 34 1/2/92 مقذمات کامپیًتر 1

2 Search  ٍدکتر کًريش گرجی 4 ته  23 8/2/92 پیشرفت 

3 Search  ٍدکتر کًريش گرجی 4 ته  31 11/2/92 پیشرفت 

4 End Note 10/2/92 33 دکتر علی شیخیان 5 ته 

5 End Note 12/2/92 20 دکتر علی شیخیان 5 ته 

لغایت    15/2/92 ريش تحقیق مقذماتی  6
24/2/92  

 30ساعت ي  12 ته 36
 دقیقٍ

آقای  -دکتر زیبایی -دکتر رضاپًر -دکتر گرجی
 -دکتر شیخیان -دکتر مرداوی -ابراَیم زادٌ

 خاوم زارع
لغایت    25/2/92 ريش تحقیق مقذماتی 7

30/2/92 
 30ساعت ي  12 ته 34

 دقیقٍ
آقای  -دکتر زیبایی -دکتر رضاپًر -دکتر گرجی
 -دکتر شیخیان -دکتر مرداوی -ابراَیم زادٌ

 خاوم زارع

8 Art of Presentation 29/2/92 34 دکتر کًريش گرجی دقیقٍ 40ي ساعت  4 ته 

9 Art of Presentation 4/3/92 30 دکتر کًريش گرجی دقیقٍ 40ساعت ي  4 ته 

10 Art of Presentation 8/3/92 32 دکتر کًريش گرجی دقیقٍ 40ساعت ي  4 ته 

 دکتر محمذ حسه کایذی 4 ته 34 6/3/92 مقالٍ وًیسی 11

 محمذ حسه کایذیدکتر  4 ته 38 8/3/92 مقالٍ وًیسی 12

 دکتر محمذ حسه کایذی 4 ته 26 12/3/92 مقالٍ وًیسی 13

کسب مُارت ارسال مقاالت بٍ  14
  ISIمجالت 

 دکتر محمذ زیبایی 4 ته 33 7/3/92

کسب مُارت ارسال مقاالت بٍ  15
  ISIمجالت 

 دکتر محمذ زیبایی 4 ته 34 10/3/92

کسب مُارت ارسال مقاالت بٍ  16
  ISIمجالت 

 دکتر محمذ زیبایی 4 ته 37 11/3/92

 دکتر کًريش گرجی 4 ته 24 28/7/92 مقذمات کامپیًتر 17

 دکتر کًريش گرجی 4 ته 33 5/8/92 مقذمات کامپیًتر 18

19 Search  ٍدکتر کًريش گرجی 4 ته  24 29/7/92 پیشرفت 

20 Search  ٍدکتر کًريش گرجی 4 ته  24 30/7/92 پیشرفت 

92سال   



لغایت    8/7/92 مقذماتیريش تحقیق  21
17/7/92 

 -دکتر رشیذی -دکتر رضاپًر -دکتر گرجی ساعت  14 ته 25
 -دکتر شیخیان -دکتر مرداوی -دکتر لشکرآرا

مُىذس  -خاوم کرمی -خاوم عادلی -خاوم زارع
 حسیه زادٌ

لغایت    20/7/92 ريش تحقیق مقذماتی 22
29/7/92 

 -دکتر رشیذی -دکتر رضاپًر -دکتر گرجی ساعت  14 ته 20
 -دکتر شیخیان -دکتر مرداوی -دکتر لشکرآرا

مُىذس  -خاوم کرمی -خاوم عادلی -خاوم زارع
 حسیه زادٌ

لغایت    6/8/92 ريش تحقیق مقذماتی 23
15/8/92 

 -دکتر رشیذی -دکتر رضاپًر -دکتر گرجی ساعت  14 ته 25
 -دکتر شیخیان -دکتر مرداوی -دکتر لشکرآرا

مُىذس  -خاوم کرمی -عادلیخاوم  -خاوم زارع
 حسیه زادٌ

 لغایت 29/11/92 شيروالیسم پسشکی 24
30/11/92 

 دکتر محمذحسه کایذی ساعت 4 ته 21

 لغایت 3/12/92 شيروالیسم پسشکی 25
4/12/92 

 دکتر محمذحسه کایذی ساعت 4 ته 20

26 Art of Presentation 19/11/92 25 دکتر کًريش گرجی ساعت 4 ته 

27 Art of Presentation 28/11/92 26 دکتر کًريش گرجی ساعت 4 ته 

 لغایت 26/11/92 مرير متًن بٍ ريش ماتریس 28
27/11/92  

 دکتر علی شیخیان دقیقٍ  20ساعت ي  4 ته 37

 لغایت 12/11/92 ريش تحقیق مقذماتی 29
17/11/92 

 30ساعت ي  14 ته  30
 دقیقٍ

 دکتر شیخیان  -دکتر رضاپًر -دکتر مرداوی
دکتر  -خاوم زارع -خاوم کرمی -آقای عبیذايی

 آقای ابراَیم زادٌ -دکتر طًالبی -طراحی

 7/12/92ي 6ي 5 ريش تحقیق مقذماتی 30
 لغایت

  12/12/92ي11ي10

 30ساعت ي  14 ته  33
 دقیقٍ

 دکتر شیخیان  -دکتر رضاپًر -دکتر مرداوی
دکتر  -خاوم زارع -خاوم کرمی -آقای عبیذايی

 آقای ابراَیم زادٌ -طًالبیدکتر  -طراحی

لغایت  13/12/92 مقالٍ وًیسی 31
14/12/92  

 دکتر محمذحسه کایذی ساعت 4 ته 27

 دکتر محمذحسه کایذی ساعت 4 ته 29  17/12/92 مقالٍ وًیسی 32

  دقیقه 20و  ساعت 200:  ل ساعات کارگاه های برگزار شدهتعداد ک 32:  تعداد کل کارگاه های برگزار شده

 

 

 

 


