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شرکت  زمان برگساری نام کارگاه ردیف

 کننده

 مدرسین ساعت

 دکتر علی ضیخیبن سبعت 3 ته 26 03/02/93 اصًل ي مببوی جستجًی ایىتروتی 1

 دکتر علی ضیخیبن سبعت 3 ته  23 15/02/93 مًتًرَبی جستجًی علمی 2

 دکتر علی ضیخیبن سبعت 3 ته  22 22/02/93 ( ملی)پبیگبٌ َبی دادٌ ای پسضکی  3

لغبیت  16/02/93 پريپًزال وًیسی 4
17/02/93 

 خبوم کبری کرمی سبعت 7 ته 25

لغبیت  20/02/93 پريپًزال وًیسی 5
21/02/93 

 خبوم کبری کرمی سبعت 7 ته 21

لغبیت  27/02/93 پريپًزال وًیسی 6
28/02/93 

 خبوم کبری کرمی سبعت 7 ته 20

 07/08/93 تعریف مسئلٍ ي فرضیٍ سبزی در پژيَص 7
 08/08/93لغبیت

 خبوم کبری کرمی سبعت 5 ته 18

 10/08/93 تعریف مسئلٍ ي فرضیٍ سبزی در پژيَص 8
 11/08/93لغبیت

 خبوم کبری کرمی سبعت 5 ته 18

 دکتر محمذجًاد طراحی سبعت 5 ته 23 18/08/93 آضىبیی بب اوًاع مطبلعبت پژيَطی 9

 دکتر محمذجًاد طراحی سبعت 5 ته 20 19/08/93 آضىبیی بب اوًاع مطبلعبت پژيَطی 10

 لغبیت  20/08/93 ريش تحمیك ممذمبتی 11
22/08/93  

 سبعت 11 ته 20
 

دکتر علی  -آلبی ضیبء عبیذايی -دکتر رجب رضیذی
دکتر  -دکتر مُىبز مرداوی -دکتر مُذی بیرجىذی -ضیخیبن

 طبَرٌ طًالبی

 لغبیت  24/08/93 ريش تحمیك ممذمبتی 12
26/08/93  

دکتر علی  -آلبی ضیبء عبیذايی -دکتر رجب رضیذی سبعت 11 ته 18
دکتر  -دکتر مُىبز مرداوی -دکتر مُذی بیرجىذی -ضیخیبن

 طبَرٌ طًالبی

13 Spss 27/08/93  28  خبوم سًدابٍ زارع سبعت 4 ته 

14 End Note 28/0/93  36 آلبی محمذ ببزدار سبعت 5 ته 

 لغبیت  2/9/93 ريش تحمیك ممذمبتی 15
4/9/93  

خبوم حىیفٍ  -خبوم سکیىٍ مُذيی -دکتر مُرداد غالمی سبعت 11 ته  25
خبوم آرزي  -آلبی محمذ ببزدار -خبوم سًدابٍ زارع -عبدلی

 اسمبعیل زادٌ

 لغبیت  9/9/93 ريش تحمیك ممذمبتی 16
11/9/93  

خبوم حىیفٍ  -خبوم سکیىٍ مُذيی -دکتر مُرداد غالمی سبعت 11 ته  28
خبوم آرزي  -آلبی محمذ ببزدار -خبوم سًدابٍ زارع -عبدلی

 اسمبعیل زادٌ

لغبیت  4/9/93 ممبلٍ وًیسی 17
5/9/93 

 دکتر محمذحسه کبیذی سبعت 5 ته 20

لغبیت  6/9/93 ممبلٍ وًیسی 18
7/9/93 

 کبیذیدکتر محمذحسه  سبعت 5 ته 20

لغبیت  9/9/93 ممبلٍ وًیسی 19
10/9/93 

 دکتر محمذحسه کبیذی سبعت 5 ته 19
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لغبیت  11/9/93 اخالق در وطر 20
12/9/93 

 دکتر محمذحسه کبیذی سبعت 5 ته 29

لغبیت  25/9/93 اخالق در وطر 21
26/9/93 

 دکتر محمذحسه کبیذی سبعت 5 ته 20

 دکتر محمذ زیببیی سبعت 4 ته ISI  29/08/93  40کسب مُبرت ارسبل ممبالت بٍ مجالت  22

 ته ISI  30/08/93  20کسب مُبرت ارسبل ممبالت بٍ مجالت  23
 

 دکتر محمذ زیببیی سبعت 4

 ساعت 136:  تعداد کل ساعات کارگاه های برگزار شده  23:  تعداد کل کارگاه های برگزار شده


