
 1931اهی هفته ژپوهش دااگشنه علوم زپشکی قم رد سال عناوین ربانهم

تاریخ  برگزار کننده عناوین

 برگزاری

ظرفیت / 

 گروههای هدف

 مدرس محل برگزاری

 

 

 

 تور علمی و بازدید

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

پارک علم و فناوری  همه گروه ها 31/9/93

 استان

- 

کمیته تحقیقات 

ودانشکده  دانشجویی

 پیراپزشکی 

علوم  02/9/93

 آزمایشگاهی

مرکز تحقیقات سلولی 

ملکولی دانشگاه علوم 

پردیس -پزشکی تهران

 همت

- 

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

مرکز درمان ناباروری  همه گروه ها 02/9/93

 جهاد دانشگاهی قم

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگاه

کمیته تحقیقات  روش تحقیق

 دانشجویی

سالن اجتماعات مجتمع  پرستاری 3/9/93

  آموزشی

 مهندس ارسنگ

کمیته تحقیقات  روش تحقیق

 دانشجویی

و  31و  6

02/ /9/93 

سالن اجتماعات مجتمع  پزشکی

  آموزشی

خانم دکتر 

 حیدری

PCR  کمیته تحقیقات

دانشجویی ومرکز 

 تحقیقات سلولی

 خانم دولتی  مرکز تحقیقات سلولی بهداشت 31/9/93

تحقیقات  کمیته روش تحقیق

 دانشجویی

سالن اجتماعات مجتمع  همه گروه ها 33/9/93

  آموزشی

 خانم احمری

Search  کمیته تحقیقات

 دانشجویی

سالن اجتماعات مجتمع  همه گروه ها 06/9/93

 آموزشی

 خانم علیپور

اخالق علمی 

 و سرقت ادبی

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

سالن اجتماعات مجتمع  همه گروه ها 09/9/93

  آموزشی

 خانم احمری

کمیته تحقیقات  کشت سلول

ودانشکده  دانشجویی

 پیراپزشکی

پزشکی،  12/9/93

دندانپزشکی و 

علوم 

 آزمایشگاهی

 مرکز تحقیقات سلولی

 مولکولی 

دکتر عباس علی 

 آقایی

آشنایی با 

ELISA 

کمیته تحقیقات 

دانشجویی و 

 مرکزتحقیقات سلولی   

 سلولی مرکز تحقیقات بهداشت  02/9/93

 مولکولی  

 خانم حیدری کیا

کمیته تحقیقات  مقاله نویسی

دانشجویی و 

 مرکزتحقیقات سلولی   

علوم  01/9/93

 آزمایشگاهی

سالن اجتماعات مجتمع 

 آموزشی

 آقای پیرحاجاتی

                      

 



 1931اهی هفته ژپوهش دااگشنه علوم زپشکی قم رد سال ناوین ربانهمع 

تاریخ  برگزار کننده عناوین

 برگزاری

ظرفیت / گروههای 

 هدف

 مدرس محل برگزاری

 

 

 

 

 

 

 

 کارگاه

دانشکده پرستاری  خالقیت و نوآوری

 و مامایی

هفته 

 پژوهش

سالن اجتماعات  همه گروه ها  

 مجتمع آموزشی

 

روش شناسی مطالعات 

 تحلیلی

مرکز تحقیقات 

 طب ودین 

اجتماعات سالن  همه گروه ها   12/9/93

  مجتمع آموزشی

 

آشنایی با دستگاه جذب 

 اتمی و گاز کروماتوگرافی

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

پزشکی، علوم  7/32/93

 آزمایشگاهی

 وبهداشت

مرکز تحقیقات 

 مولکولی   سلولی

خانم مهندس 

 ارست

اداره تحقیقات و  علم سنجی

 فناوری

هفته 

 پژوهش

اعضای هیات علمی 

و کارشناسان 

 پژوهشی

سالن سایت مجتمع 

  آموزشی

 دکتر زمانیان

اداره تحقیقات و  داوری و نقد مقاالت

 فناوری

هفته 

 پژوهش

اعضای هیات علمی 

و اعضای هیات 

 تحریریه

 سالن شهید احدی

 

 دکتر گچ کار

هفته  دانشکده بهداشت آموزش وبالگ نویسی

 پژوهش

ی  هیات اعضا

و کارکنان   علمی 

 دانشکده بهداشت

سایت دانشکده  

  بهداشت

 

مهندس 

 حامدی 

آموزش بیماریهای منتقله از 

 حشرات

مرکز تحقیقات 

 سلولی و مولکولی

03/9/93 

01/9/93 

  دانشجویان

 ومحققین

مرکز تحقیقات 

 مولکولی    سلولی

 دکتر ناطقی

مرکز تحقیقات  آموزش کار با حیوانات

 سلولی و مولکولی

و دانشکده 

 پیراپزشکی

و  دانشجویان 7/32/93

 محققین 

مرکز تحقیقات 

و  مولکولی  سلولی

کمیته تحقیقات 

  دانشجویی

 خانم دکتر        

 مصلحی       

مبانی حجم سنجی و 

کالیبراسیون دستگاه های 

 حجم سنجی

مرکز تحقیقات 

آالینده های 

 محیطی

هفته 

 پژوهش

مرکز تحقیقات  

 آالینده های محیطی

 

 

 سمینار

نانو در تصفیه کاربرد فناوری 

 آب و فاضالب

انواع نانوسنسورها، ساخت و 

 کاربرد آن در علوم پزشکی

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

دانشجویان و  0/32/93

 اعضای هیات علمی 

 سالن شهید مفتح

 

 دکتر رفیعی

 

 

 

 

جلسات 

 اندیشیهم

اعضای  جلسه هم اندیشی

هیئت علمی دانشکده 

با موضوع  بهداشت

افزایش کیفیت های  کار راه»

 «های تحقیقاتی در فعالیت

هفته  دانشکده بهداشت

 پژوهش

سایت دانشکده  -

  بهداشت

- 

 

 

 

 

 



نشست صمیمی با مسئوالن 

کارکنان معاونت تحقیقات )و 

 (و فناوری

هفته  مرکز بهداشت

  پژوهش

 -  مرکز بهداشت استان -

 

 

 

 

 

 تقدیر

تقدیراز پرسنل درمانی فعال 

 پژوهشیامور در 

-مرکز آموزشی

 درمانی کامکار

هفته 

 پژوهش

-مرکز آموزشی -

 درمانی کامکار

- 

 فعا الن در عرصه تقدیراز 

 پژوهشی فعال

-مرکز آموزشی

 درمانی ایزدی

هفته 

 پژوهش

-مرکز آموزشی -

 درمانی ایزدی

- 

تقدیر از دانشجویان فعال 

عضو کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

هفته 

 پژوهش

-  - 

 

 


