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 ًبم کبرگبُ

 

 استبد کبرگبُ

 

 تبریخ ثرگساری

 

 هکبى ثرگساری

 

 گرٍُ ّذف

1 
21/1/1393 آلبی زیلَچی کبرگبُ آهَزضی همبلِ ًَیسی علوی  داًطجَیبى  داًطکذُ ثْذاضت 

2 END NOTE کبرگبُ آهَزضی  28/1/1393 دکتر طالیی   داًطجَیبى هرکس هْبرتْبی ثبلیٌی 

کریویبى آلبیفَرهبتیک کبرگبُ آهَزضی ثیَاى 3  30/1/1393  دستیبراى  هرکس هْبرتْبی ثبلیٌی 

4/2/1393 هٌْذض راهیي هْر کبرگبُ آهَزضی ًرم افسارلیسرل  4  داًطجَیبى  هرکس هْبرتْبی ثبلیٌی 

Searchپیطرفتِ 5 کبرگبُ آهَزضی  6/2/1393 دکتر طالیی  ّیئت علوی  هرکس هْبرتْبی ثبلیٌی   

زیایجبد هذل سکتِ هغ 6 توتبجی -دکتر اعظوی کبرگبُ آهَزضی   9/2/1393  داًطجَیبى  سبلي علَم تطریح 

خبًن علی پَر-دکتر اعظوی کبرگبُ پرفیَشى ٍ ایوٌَّیستَلَشی ثبفت هغس 7  10/2/1393  داًطجَیبى سبلي علَم تطریح 

حسٌی همذم -دکتر ًیکساد کبرگبُ هجبًی کطت ٍ اصَل رخیرُ سبزی سلَل 8  13/2/1393 علَم تطریح سبلي   داًطجَیبى  

17/2/1393 دکتر اعظوی کبرگبُ هطبلعِ ثیبى پرٍتئیي ثِ رٍش ٍسترى ثالت 9  داًطجَیبى سبلي علَم تطریح 

18/2/1393 دکتر اعظوی کبرگبُ آهَزضی هطبلعِ ثیبى پرٍتئیي ثِ رٍش  10  داًطجَیبى سبلي علَم تطریح 

د عمیمیدکتر هحن کبرگبُ آهَزضی تجبری سبزی هحصَالت 11  18/2/1393  داًطجَیبى سبلي علَم تطریح 

ًجبتیآلبی -دکتر اطلسی کبرگبُ جذاسبزی ٍ کطت سلَلْبی هغس استخَاى 12  28/2/1393  داًطجَیبى  سبلي علَم تطریح 

خبًن ضبثِ پَر-دکتر حسٌی کبرگبُ آهَزضی اًجوبد ٍرٍة اسپرم 13  29/2/1393  داًطجَیبى سبلي علَم تطریح 



البجبًی هحوذ کبرگبُ آهَزضی Spss همذهبتی 14  29/2/1393  داًطجَیبى  سبلي علَم تطریح 

15 PCR  ، آلبی کریویبى-دکتر ًبدریبى استخراجDNA، طراحی پرایور   30/2/1393  داًطجَیبى  سبلي علَم تطریح 

 کبرگبُ  الکترٍفَرز افمی 16

DNA 
1/3/1393 آلبی کریویبى  داًطجَیبى  سبلي علَم تطریح 

لِ ًَیسیهمب 17 3/3/1393 آلبی کبظوی همذم کبرگبُ آهَزضی   داًطجَیبى هرکس هْبرتْبی ثبلیٌی 

7/3/1393 آلبی کبظوی همذم کبرگبُ آهَزضی پرٍپَزال ًَیسی 18  داًطجَیبى هرکس هْبرتْبی ثبلیٌی 

7/3/1393 دکتر اعظوی کبرگبُ هطبلعِ فبکتَرّبی خًَی ثِ رٍش الیسا 19 یبى داًطجَ سبلي علَم تطریح   

1393-1392 دکتر صبثر راٌّوبی اخالق در پسٍّطْبی ثبلیٌی 20  ّیئت علوی  هعبًٍت پصٍّطی 

21 END NOTE ّیئت علوی کبهپیَتر پرستبری 31/3/1393 دکتر اعظوی کبرگبُ آهَزضی 

 ّیئت علوی هرکس هْبرتْبی ثبلیٌی 7/4/1393 خبًن ثتَلی کبرگبُ آهَزضی علن سٌجی 22
ی فتَضبحکبرگبُ آهَزش 23 23/4/1393-24 هٌْذض هرٍجی   ّیئت علوی  هرکس هْبرتْبی ثبلیٌی 

12/5/1393 خبًن ثتَلی Google docکبرگبُ پرضسٌبهِ                             24  ّیئت علوی کبهپیَتر پرستبری 

25 Scopous15/5/1393 خبًن ثتَلی کبرگبُ آهَزضی  کبرکٌبى هرکس هْبرتْب 
ارزیبثی التصبدی کبرگبُ آهَزضی 26 18/5/1393 دکتر رضبیی   ّیئت علوی سبلي پرستبری 
27 Pubmed20/5/1393 خبًن ثتَلی کبرگبُ آهَزضی  کبرکٌبى هرکس هْبرتْب 
23/5/1393-22 گرٍّی کبرگبُ آهَزضی رٍش تحمیك 28  دستیبراى  دکترلریت 

1/6/1393 خبًن ًبدی کبرگبُ آهَزضی ّستی ضٌبسی 29 رکٌبىکب هرکس هْبرتْب   
30 End Note 3/6/1393 دکتر اعظوی کبرگبُ آهَزضی  ّیئت علوی هرکس هْبرتْب 
31 Google Scolar  کبرگبُ آهَزضی 5/6/1393 خبًن ثتَلی   کبرکٌبى هرکس هْبرتْب 
آضٌبیی ثب هجالت کبرگبُ آهَزضی 32 ًبدی-ا هعراجی   1/6/1393  کبرکٌبى هرکس هْبرتْب 0

ترًٍیکهٌبثع الک کبرگبُ آهَزضی 33 19/6/1393 خبًن ًبدی   کبرکٌبى هرکس هْبرتْب 

هصبحجِ هرجع کبرگبُ آهَزضی 34 20/6/1393 خبًن ًبدی   کبرکٌبى هرکس هْبرتْب 

 داًطجَیبى سبلي پرستبری 22/6/1393-24 گرٍّی کبرگبُ اهَزضی رٍش تحمیك 35



دستیبری کبرگبُ رٍش تحمیك 36  داًطجَیبى سبلي دکتر لریت 18/7/1393-17 گرٍّی 
َّضجریکبرگبُ رٍش تحمیك  37  داًطجَیبى  آهفی تبترثْذاضت 20/7/1393-19 گرٍّی 
 داًطجَیبى سبلي دکتر لریت 20/7/1393 ٍحیذکبظوی  کبرگبُ في ترجوِ 38
21/7/1393 گرٍّی کبرگبُ رٍش تحمیك دستیبراى 39  داًطجَیبى  هرکسهْبرتْب ثبلیٌی 
گبّیگبرگبُ کبرثبحیَاًبت آزهبیص 40 توتبجی-طالیی    23/7/1393  داًطجَیبى سبلي علَم تطریح 
41 spss27/7/1393 البجبًی کبرگبُ همذهبتی  داًطجَیبى هرکسهْبرتْب ثبلیٌی 
زاّذی-توتبجی کبرگبُ پَرٍپسال ًَیسی 42  28/7/1393  داًطجَیبى هرکسهْبرتْب ثبلیٌی 
4/8/1393 طالیی کبرگب ُ search پیطرفتِ 43 رپرستبریهرکسکبهپیَت   داًطجَیبى 
44 Search  ُ 5/8/1393 طالیی کبرگب  داًطجَیبى هرکسکبهپیَترپرستبری 
17/8/1393 کبظوی همذم کبرگبُ پَرپسال ًَیسی 45  داًطجَیبى هرکسهْبرتْب ثبلیٌی 
46 End Note 19/8/1393 طالیی کبرگبُ آهَزضی  داًطجَیبى هرکسهْبرتْب ثبلیٌی 
ٍزضیکبرگبُ آم همبلِ ًَیسی 47  داًطجَیبى هرکسهْبرتْب ثبلیٌی 20/8/1393 کبظوی همذم 
ی جستجَی همبلِکبرگبُ آهَزش 48 1/9/1393 ثتَلی   داًطجَیبى آهفی تبترثْذاضت 
49 spssداًطجَیبى هرکسکبهپیَترپرستبری 2/9/1393 البجبًی کبرگبُ همذهبتی 
یتسبلي دکتر لر 3/9/1393 دکترهسعَدی  کبرگبُ پَرٍپسال ًَیسی 50  داًطجَیبى 
 داًطجَیبى  آهفی تبترثْذاضت 4/9/1393 طالیی کبرگبُ پَرٍپسال ًَیسی 51
5/9/1393 دکترهیذاًی کبرگبُ آهَزضی همبلِ ًَیسی 52  داًطجَیبى هرکسکبهپیَترثْذاضت 

فبرسی همبلِ ًَیسی 53 6/9/1393 دکترجذی کبرگبُ آهَزضی   داًطجَیبى هرکسکبهپیَترثْذاضت 

ل تئَری ٍعولی ثیبى شىکبرگبُ اصَ 54 عظوی -ثْوٌی    5/9/1393  داًطجَیبى تحمیمبت علَم تطریح 6-

Wordپیطرفتِ 55 کبرگبُ    8/9/1393 حسیي الجبلیبى   داًطجَیبى هرکسکبهپیَترثْذاضت 

9/9/1393 حسیي زیلَچی کبرگبُ آهَزضی همبلِ ًَیسی 56  داًطجَیبى آهفی تبترثْذاضت 

ادی هغس استخَاىثٌی ٍ کبرگبُ ٍ کطت سلَل 57 ثْوٌی-ًجبتی   11/9/1393  داًطجَیبى تحمیمبت علَم تطریح 



ثٌیبدی هغس استخَاى استخراج سلَلْبی کبرگبُ  58 ثْوٌی-ًجبتی   13/9/1393  داًطجَیبى تحمیمبت علَم تطریح 

59 End Note 14/9/1393 طالیی کبرگبُ آهَزضی  داًطجَیبى هرکسکبهپیَترپرستبری 

رگبُ آهَزضیکب همبلِ ًَیسی 60 15/9/1393 جذی   داًطجَیبى آهفی تبترثْذاضت 

17/9/1393-16 دکترثَجبری کبرگبُ آهَزضی Spss پیطرفتِ 61  ّیئت علوی هرکسکبهپیَترثْذاضت 
3ًظری پصٍّطکبر کبرگبُ آهَزضی 62 16/10/1393 گیالسی   کبرکٌبى  آهفی تبترثْذاضت 
 ّیئت علوی هرکسهْبرتْب ثبلیٌی 17/11/1393-16 دکترثَجبری کبرگبُ آهَزضی Spss پیطرفتِ 63

آهبرٍتعییي حجن ًوًَِ کبرگبُ 64  ّیئت علوی هرکسهْبرتْب ثبلیٌی 16/11/1393 دکترثَجبری 

ضبخص ثْذاضت 52ثررسی آهبری کبرگبُ  65 30/11/1393-25 حجیت الِ رحیوی   ّیئت علوی آهفی تبترثْذاضت 

11/12/1393 گیالسی کبرگبُ آهَزضی Spss پیطرفتِ 66  ّیئت علوی هرکسکبهپیَترپرستبری 

11/12/1393 دکتردّمبًی کبرگبُ پَرٍپسال ًَیسی 67  ّیئت علوی هرکسهْبرتْب ثبلیٌی 

......ثیبى پرٍتئیي ًَترکیت ٍ کبرگبُ آهَزضی 68 حسیٌی-صفری   
 

13-14/12/1393  داًطجَیبى  تحمیمبت علَم تطریح 

1ٍ2سطح 69  Spss البجبًیاستبد  کبرگبُ آهَزضی  داًطجَیبى هرکسکبهپیَترپرستبری 16/12/1393 
1ٍ2ٍ3سطح 70  Spss 16/12/1393 گیالسی کبرگبُ آهَزضی  داًطجَیبى هرکسهْبرتْب ثبلیٌی 17-
3(ر)پصٍّطکب کبرگبُ آهَزضی 71 20/12/1393 عسگریبى-گیالسی   کبرکٌبى آهفی تبترپیراپسضکی 17-
التصبداطالعبت کبرگبُ آهَزضی 72 دیخبًن ًب   کبرکٌبى هرکسهْبرتْب ثبلیٌی 26/12/1393 

 

سعیدترنجی مفرد:تيیو ً تنظیم  

            امٌرکارگاىيای معاًنت تحقیقات ًفناًری دانشگاه
 


