بزوامٍ سمان بىذی
ديمیه کىگزٌ داخلی داوشجًیان داوشگاٌ علًم پششکی ایالم
 30بُمه ي  1اسفىذ سال 1392
چُارشىبٍ
 30بُمه 1392
افتتاحیٍ
 8/30الی 8/40

قرائت قرآى ٍ سرٍد جوَْری اسالهی ایراى

 8/40الی 8/50

سخٌراًی ریبست هحترم داًطگبُ (دکتر علی دل پیطِ)

 8/50الی 9

سخٌراًی هعبًٍت هحترم تحقیقبت ٍ فٌبٍری (دکتر هرٍت طبّری کالًی)

 9الی 9/10

سخٌراًی سرپرست کویتِ تحقیقبت داًطجَیی (دکتر بختیبری)

 9/10الی 9/20

کلیپ آهبدُ سبزی کٌگرُ

 9/20الی 9/30

گسارش کبر علوی کٌگرُ تَسط دبیر علوی (هیالد رضیذبیگی)
سخىزاوی جامع
لیسر زیببیی پَست (دکتر ًببت تبجویر ریبحی)
 9/30الی 10/30
پذیزایی
 10/30الی 11
پىل بالیىی

ّیئت رئیسِ :دکتر قبسوی ،دکتر کطبٍرز ،دکتر ضْببزی ،دکتر کریویبى ،دکتر سلیوبى ًژاد ،دکتر احسبى بخص
 11الی 12/30
 11الی 11/10
 11/10الی 12/30

سخٌراًی کلیذی بب هَضَع  ( PRPدکتر هحوذ کریویبى)
ارائِ هقبالت تَسط داًطجَیبى
وماس ،واَار ي استزاحت
 12/30الی 14
پىل علًم پایٍ

ّیئت رئیسِ :دکتر پبکساد ،دکتر کیخبًٍی ،دکتر خسرٍی ،دکتر بسبطی ،دکتر هیرزایی ،آقبی رضب عسیسیبى
 14الی 16
 14الی 14/10

سخٌراًی کلیذی بب هَضَع تبزُ ّبی هیکرٍة ضٌبسی (دکتر صبدقی فر)

 14/10الی 16

ارائِ هقبالت تَسط داًطجَیبى

پىج شىبٍ
 1اسفىذ 1392
پىل سوان،مامایی ي پزستاری
ّیئت رئیسِ :دکتر جلیلیبى ،دکتر کردجوطیذی ،دکتر هظفری  ،خبًن دریکًَذ ،خبًن سْرابی ،آقبی ایوبى هحوذی
 8/30الی 10
 8/30الی 8/40
 8/40الی 10

سخٌراًی کلیذی بب هَضَع تبزُ ّبی بیوبری ّبی زًبى (دکتر جلیلیبى)
ارائِ هقبالت تَسط داًطجَیبى
پذیزایی
 10الی 10/30
پىل بُذاشت ي اپیذمی

ّیئت رئیسِ :دکتر ًَرهرادی ،هٌْذس عببسی ،هٌْذس عَض پَر ،هٌْذس فراستی ،هٌْذس کبکبیی ،آقبی ٍیسبًی
 10/30الی 12
 10/30الی 10/40
 10/40الی 12

سخٌراًی کلیذی بب هَضَع تبزُ ّبی بْذاضت هحیط (دکتر حطوت اهلل ًَرهرادی)

ارائِ هقبالت تَسط داًطجَیبى
وماس ،واَار ي استزاحت
 12/30الی 14
کارگاٌ :مقالٍ وًیسی ISI
هذرسیي :صبدق احسبى بخص ٍ هیالد رضیذبیگی
 14الی 16
پذیزایی
 16الی 16/30
اختتامیٍ
 16/30الی 18

 16/30الی 16/40

قرائت قرآى ٍ سرٍد جوَْری اسالهی ایراى

 16/40الی 17

سخٌراًی هعبًٍت هحترم تحقیقبت ٍ فٌبٍری (دکتر هرٍت طبّری کالًی)

 17الی 17/10

گسارش رًٍذ کٌگرُ تَسط دبیر کٌگرُ (احسبى هحوذی)

 17/10الی 17/30
 17/30الی 18

کلیپ اختتبهیِ
اعالم ًفرات برتر ٍ اّذا جَایس

