ترًاهِ آهَزؼی وویتِ تحمیمات ٍفٌاٍری داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ایالم در ظال 0311

ردیف

ًام وارگاُ

داًؽىدُ

هدرض

تاریخ ترگساری

1

آهَزغ اظتارت آج

پرظتاری

خاًن هحود ًصاد

1400/01/25

2

آهَزغ وار تا ًرم افسار Endnote

پرظتاری

خاًن ًظری

1400/01/30

3

آهَزغ رٍغ تحمیك

پرظتاری

خاًن دوتر رئیعی فر

1400/02/05

4

آهَزغ اًَاع هطالؼات پصٍّؽی

پرظتاری

خاًن دوتر پان ظرؼت

1400/02/12

5

آهَزغ پرٍپَزال ًَیعی

پرظتاری

خاًن دوتر رئیعی فر

1400/02/22

6

آهَزغ آًالیس آهاری ۱

پرظتاری

خاًن دوتر دریىًَد همدم

1400/02/26

7

اخالق در پصٍّػ

پیرا پسؼىی

جٌاب آلای ًَرهحودی

8

همالِ ًَیعی1

پیرا پسؼىی

دوتر ػثاض هلىی

1411/02/17

(چىیدُ همالِ)

9

همالِ ًَیعی1

1411/02/08

پیرا پسؼىی

دوتر ػثاض هلىی

پیرا پسؼىی

دوتر ظلواى ذوریایی

1411/2/22
11

1411/02/31

پرٍپَزال ًَیعی

11

جعتجَ در پایگاُ ّای اطالػاتی

پیرا پسؼىی

دوتر هصطفی ؼٌثِ زادُ

01

رفرًط ًَیعی تا endnote

هروسی

ظلیوی

0311/10/10

02

جعتجَ در هٌاتغ ػلوی

تْداؼت

دوتر ظَری

0311/10/21

03

همالِ ًَیعی

تْداؼت

دوتر ًَری هطلك

0311/11/8

04

ظاب هیت همالِ

تْداؼت

دوتر تازیار

0311/11/10

05

End note

تْداؼت

دوتر هیرزایی

0311/12/00

1411/03/05

06

وارگاُ ظاتویت همالِ

07

رٍغ تحمیك

08

رٍغ تحمیك (هَض.ع پصٍّػ)

11

ًگارغ همالِ اٍرجیٌال

10

آؼٌایی تا فلَظایتَهتری

11

12

13

14

15

16

17

18

21

20

21
22

پسؼىی
پسؼىی
پسؼىی
پسؼىی
پسؼىی

پرٍپَزال ًَیعی

پسؼىی

پرٍپَزال ًَیعی

پرظتاری

آًالیس آهاری 0

پرظتاری

ًحَُ ظرچ هماالت

پرظتاری

رٍغ تحمیك

پسؼىی

جعتجَ در هٌاتغ ػلوی

پرظتاری

رٍغ تحمیك

پیرا پسؼىی

آهَزغ هرٍر ظیتواتیه

تْداؼت

رٍغ تحمیك

پیراپسؼىی

پرٍپَزال ًَیعی

پیراپسؼىی

آهاردر هطالؼات هَرد ؼاّدی

پسؼىی

پرٍپَزال ًَیعی

پسؼىی

دوتر پریعا اظداللْی

0311/01/03

آلای دوتر پاوساد

0311/01/08

خاًن دوتر هلىی

0311/2/02

دوتر واظویاى

0311/02/07

دوتر الْام هؼصَهی

0311/02/16

دوتر ایرج احودی

0311/15/20

دوتر افعاًِ ریعی فر

0311/16/01

دوتر آرهاى آزادی

0311/16/01

دوتر هؼصَهِ ؼَّاًی

0311/16/06

دوتر هرین هلىی

0311/16/07

دوتر اؼرف دیروًَد همدم

0311/16/08

خاًن ظارا هحودی

0311/6/11

دوتر رضا پاوساد

0311/16/13

دوتر یَظف هحودی

0311/16/14

دوتر ػلی ًَری زادُ

0311/17/03

دوتر خَرؼیدی

0311/17/04

دوتر هصطفی حعي پَر

0311/17/13

23

24

25

26
27
28

31

30

31

32
33
34

35

36

67

38

رفرًط ًَیعی

رفرًط ًَیعی

پیراپسؼىی
تْداؼت

ایدُ پردازی

تْداؼت

پرٍپَزال ًَیعی

پسؼىی

Spss

تْداؼت

آؼٌایی تا ود اخالق در پسٍّػ

پسؼىی

پرٍپَزال ًَیعی

تْداؼت

ظاتویت ٍ داٍری پرٍپَزال

پیراپسؼىی

اصَل ًٍگارغ هماالت

پیراپسؼىی

پرٍپَزال ًَیعی1

تْداؼت

Spss

پیراپسؼىی

رٍغ ّای ًوًَِ گیری

پرظتاری

پرٍپَزال ًَیعی

تْداؼت

همالِ ًَیعی

پیراپسؼىی

رٍغ تحمیك

پسؼىی

شٍرًال والب

پرظتاری

دوتر ٍریا پرٍایی

0311/17/01

دوتر ایرج پاوساد

0311/17/06

دوتر ػلی اؼرف ػیَضی

0311/17/08

دوترهصطفی حعي پَر

0311/17/07

دوتر ظاًاز اػظوی

0311/17/12

دوتر هرین هلىی

0311/17/12

دوتر ػوارلَیی

0311/17/13

دوترصادق ػثاظیاى

0311/17/14

خاًن ظارا هحود ًساد

0311/18/00

دوتر ػوارلَیی

0311/18/0

دوتر ذوریایی

0311/18/11

دوتر هرین پان ظرؼت

0311/18/15

دوتر تازیار

0311/18/01

دوتر اتَ ػلی

0311/18/01

دوتر هاهی

0311/18/00

دوتر ًعریي غیاثی

0311/18/04

41

40

41

42

43

44

45

46

47

48

51

50

51

52

53

54

پرٍپَزال ًَیعی

تْداؼت

پرٍپَزال ًَیعی

پسؼىی

همالِ ًَیعی

پیراپسؼىی

چاج همالِ

دًداى پسؼىی

خاللیت ًٍَآٍری

پیراپسؼىی

رٍغ ّای ارظال همالِ

پیراپسؼىی

آهَزغ پیدا وردى هجلِ هٌاظة

پسؼىی

ظیعتواتیه ٍ هرٍر ًظام هٌد

پسؼىی

رٍغ تحمیك

پسؼىی

خاللیت ًٍَآٍری

پیراپسؼىی

همالِ ًَیعی

تْداؼت

آهَزغ اًَاع هطالؼات پصٍّؽی

پرظتاری

فرایٌد ارظال ٍچاج همالِ

پیراپسؼىی

همالِ ًَیعی

پیرا پسؼىی

هدیریت زهاى

تْداؼت

رٍغ تحمیك

پسؼىی

دوتر تازیار

0311/18/06

دوتر ػثاض هلىی

0311/18/07

دوتر اتَػلی

0311/18/05

دوتر ػثاض هلىی

0311/18/11

خاًن ظارا هحودی

0311/18/12

دوتر اظدالْی

0311/18/10

دوتر ػثاض هلىی

0311/18/11

دوتر رضا پاوساد

0311/18/13

دوتر آذر تاتا خاًی

0311/18/14

ظارا هحودی

0311/18/21

دوتر ًیىَ ًْاد

0311/01/10

دوتر هؼصَهِ ؼَّاًی

0311/01/13

دوتر ٍریا پرٍایی

0311/01/16

دوتر ػلی ًَری زادُ

0311/01/18

دوتر خلیل هَهٌی

0311/01/03

دوتر هاهی

0311/01/02

55

56

57

58

61

پرٍپَزال ًَیعی

پرظتاری

پرٍپَزال ًَیعی

پرظتاری

پرٍپَزال ًَیعی()۲

پرظتاری

وارگاُ حضَری آؼٌایی تا وویتِ

پرظتاری

تحمیمات
آؼٌایی تا پایگاُ ّای اطالػاتی

پرظتاری

دوتر هیثن صفری ًصاد

0311/01/11

دوتر هیثن صفری ًصاد

0311/01/11

دوترهیثن صفری ًصاد

0311/00/18

دوترهیثن صفری ًصاد

0311/01/11

دوتر اؼرف دیروًَد همدم

0311/01/10

هدرظِ زهعتاًِ داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ایالم ٍیصُ هٌطمِ  2آهایؽی وؽَر تحت ػٌَاى :آهار در اًَاع هطالؼات در پسؼىی هثتٌی تر ؼَاّد
ػٌَاى وارگاُ هدرظِ فصلی (زهعتاًِ )

هدرض

تاریخ

پسؼىی هثتٌی ترؼَاّد

دوترػلی ًَری زادُ

0311/01/01

آهار در هطالؼات هَرد –ؼاّدی

دوتر حجت صیادی

0311/01/15

آهار در هطالؼات وََّرت

دوتر حجت صیادی

0311/00/00

آهار در هطالؼات وارآزهایی تالیٌی دٍگرٍّی

دوتر رضا پاوساد

0311/00/04

هتا آًالیس فراتحلیل

دوتر وَرٍغ ظایِ هیری

0311/00/21

آهار در هطالؼات زٍجی

دوتر وَرٍغ ظایِ هیری

0311/01/07

