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            ICDLهْبرت اٍل  1

 ICDLهْبرت دٍم 

 (       7ٍیٌذٍز)

 هصطفی  حبجی رضبیی

 

28/1/1390 

/28/2لغبیت

1390 

 هركس هْبرتْبی ببلیٌی

 هركس هْبرتْبی ببلیٌی

 

 داًشجَیبى

16 

16 

5 

5 

30 

20 

 جستجَ در ا یٌترًت  2

 جستجَ در ایٌترًت                           

   6/2/1390 سویِ ًبدی        زّرا بتَلی

13/2/1390 

آهفی تبتر داًشکذُ بْذاشت 

 آهفی تئبتر پیراپسشکی

 داًشجَیبى بْذاشت

 داًشجَیبى بْذاشت

4 

4 

1 

1 

30 

30 

 40 1 4 داًشجَیبى بْذاشت آهفی تئبتر بْذاشت 9/3/1390 فبطوِ جببری في ترجوِ  3

 دكتر ابَالفظل ایوٌَ ّیستَ شیوی 4

 دكتر طبّریبى

 

 اعضبی ّیئت علوی سبلي آًبتَهی داًشکذُ پسشکی 30/3/1390

داًشجَیبى تحصیالت 

 تکویلی

7 1 20 

دّقبًی .دكترصحت . سویِ ًبدی  رٍش تحقیق دستیبراى 5

 آقبی تقذسی -هرٍجی

28/4/1390 

30/4/1390 

 سبلي دكتر هحوذ

 EDCقریب 

 30 3 18 دستیبراى پسشکی

. طالئی .هَسَی . آقبجبًی  رٍش تحقیق داًشجَیبى 6

 تقربی. تقذسی. دیبًتی 

1/8/1390 

2/8/1390 

 80 2 12 داًشجَیبى بْذاشت آهفی تئبتر بْذاشت

7 End  Note 15 اعضبی ّیئت علوی هركس كبهپیَترپرستبری 2/8/1390 آقبی  سیذعلی طالئی 

 داًشجَیبى

4 1 20 

 سبلي دكتر هحوذ 12/8/1390 هٌْذس حسي علن خَاُ هبلکیت فکری 8

 EDCقریب 

 70 1 9 اعضبی ّیئت علوی

 -فخری  . جذی .دكتر هرٍجی  حبكویت ببلیٌی 9

 صبلحی.زیلَچی.هتقی .ًخی 

 

21/8/1390 

22/8/1390 

 سبلي دكتر هحوذ

 EDCقریب 

 اعضبی ّیئت علوی

 كبركٌبى -پرستبراى 

10 2 60 



رٍش تحیق داًشجَیبى  11

 پرستبری

 اكبری.هطلبی . دكتر هحوذیبى 

حٌبًی .صببحی .طالئی . اسکٌذری 

 .عطَف . 

1/9/1390 

2/9/1390 

 آهفی تئبتر داًشکذُ

 پرستبری هبهبیی

 80 2 12 داًشجَیبى پرستبری

12 SPSS   40 1 6 داًشجَیبى پرستبری كبهپیَتر پرستبریهركس  24/9/1390 هحوذ آقبجبًی هقذهبتی 

رٍش تحقیق داًشجَیبى  13

 پسشکی    

 .تقذسی. اكبری . دكتر علَی 

 دیبًتی

26/9/1390 

27/9/1390 

 پسشکی. سبلي طبیب د

 هركس هْبرتْبی ببلیٌی

 31 2 12 داًشجَیبى پسشکی

رٍش تحقیق داًشجَیبى  14

 بْذاشت        

 30/9/1390 هحوذیبىدكتر . دكتر دّقبًی 

1/10/1390 

داًشجَیبى رشتِ بْذاشت  آهفی تئبتر داًشکذُ بْذاشت

 هحیط

12 2 30 

آشٌبیی بب ًرم فسارّبی  15

 ارگًََهی 

 60 1 5 داًشجَیبى رشتِ بْذاشت هركس هْبرتْبی ببلیٌی 6/10/1390 دكتر هسعَد هطلبی

 20 1 4 داًشجَیبى رشتِ پسشکی هْبرتْبی ببلیٌیهركس  6/10/1390 دكتر هجیذ جسي زادُ كبر آفریٌی 16

17 I S I سبلي دكتر هحوذ قریب 6/10/1390 سویِ ًبدیEDC  داًشجَیبى تحصیالت

 تکویلی

4 1 120 

18 SPSS   40 1 4 داًشجَیبى رشتِ بْذاشت هركس كبهپیَتر داًشکذُ پرستبری 8/10/1390 دكتر هٌصَر سیبح هقذهبتی 

 25 1 4 داًشجَیبى رشتِ پسشکی سبلي طبیب داًشکذُ پسشکی 11/10/1390 اطْریسادُهحوَد  في ترجوِ  19

دكتر هرٍجی  دكتر صحت  دكتر  پسشکی هبتٌی بر شَاّذ 20

 ّرٍی

10/11/1390 

11/11/1390 

 سبلي دكتر قریب
EDC 

 

 اعضبی ّیئت علوی

 ٍ دستیبراى

12 2 35 

جستجَی پیشرفتِ در  21

 ایٌترًت

ٍ 13  علیرضب طالیی –علی حبجی ببقری 

6/11/1390 

20/11/1390 

هركس كبهپیَتر داًشکذُ  

 پیراپسشکی

 45 3 18 دستیبراى 

 30 2 8 داًشجَیبى  سبلي هركس كبهپیَتر پرستبری  اقبی طالیی  جستجَپیشرفتِ درایٌترًت 23

 40 1 4 داًشجَیبى  سبلي هركس كبهپیَتر پیرا  10/12/1390 دكتر سیبح  spssكبرگبُ آهَزشی  24

كبرگبُ اهَزشی  رٍش  25

 تحقیق 

 16-17 تیوی 

/12/1390 

 30 2 8 داًشجَیبى سبلي دكتر هحوذ قریب  

كبرگبُ اهَزشی  رٍش  26

 تحقیق 

-15 تیوی

14/12/1390 

 30 2 8 داًشجَیبى سبلي دكتر هحوذ قریب  

 



 


