
کارگاه ادامه .7- 20 جدول   لرستان پزشکی علوم دانشگاهدانشجوییقیقاتتح کمیتهتوسط برگزارشدههاي لیست 
  1394 در سال

ه  ردیف شرکت   زمان برگزاري  نام کارگا
  کننده

  مدرسین  ساعت

15  
و جستجوي  تی  یی با پایگاه هاي اطالعا آشنا

تی اطالعات   )دندانپزشکی(مقدما
ت 4  تن 16  01/09/94 ز صمدبیک  ساع ن - دکتر مهنا نم مرضیه صارمیا   خا

16  Search ته پیش ت 4  تن 29  07/09/94  )بهداشت(رف ز صمدبیک  ساع ن - دکتر مهنا نم مرضیه صارمیا   خا
17  Search  ته ت 4  تن 25  09/09/94  )بهداشت(پیشرف ز صمدبیک  ساع ن - دکتر مهنا نم مرضیه صارمیا   خا

تی   18 حقیق مقدما   )بهداشت(روش ت
16/09/94  

لغایت  
18/09/94  

  تن 20
ساعت و  10

یقه 30   دق
ژگان س نم م ي - اکیخا ن - خانم سکینه مهدو  - آقاي میثم بهزادیا

یژه تحویلدارزاده - دکتر مهدي بیرجندي   دکتر من

ت 4  تن 42  23/09/94  )بهداشت(شبکه عصبی مصنوعی   19 د  ساع ا - دکتر علی حقی زا نه خادمی کی نم سما   خا
20  EndNote )ت 5  تن 17  24/09/94  )بهداشت ر  ساع ا   آقاي محمد بازد

21  AUTO CAD )تبهداش( 

25/09/94  
لغایت  

28/09/94  
صل  ساعت 12  تن 20   آقاي محمد صادقی - مهندس ولی محمدي ا

له نویسی   22 هداشت(مقا   )ب
29/09/94  

لغایت  
30/09/94  

نی  ساعت 6  تن 33   دکتر فرزاد ابراهیم زاده - دکتر علی جعفري - دکتر مهناز مردا

ز(رفرنس نویسی  23 ودر تسا 4  تن 24  29/11/94  )پرستاري الیگ نم مریم بخشنده  ع   خا

له نویسی  24 ز(مقا یگودر رستاري ال ت 3  تن 17  20/12/94  )پ   ساع
امنی - دکتر سعید فروغی - آقاي مجید میري روزه پی نم فی  - خا

نم عصمت بسحاق نمرادي - خا   خانم سمیه سلطا

رگزار شده  24: تعداد کل کارگاه هاي ب
رگزار شده رگاه هاي ب :  تعداد کل ساعات کا

ار شده تعداد  ساعت 183 رگز ام کارگاه هاي ب   روز 47: کل ای

 


