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 آذرماه
 افتتاحیه

 How to Properly Plan and Conduct Research  ٍبیٌار

Projects: what we know and what we need to know? 
 (10-9)( غیزٍاگیزاس بیواریْای  اٍلیِ )پژٍّشکذُ پیشگیزی

 هعزفی گزًت ّای خارج داًشگاّی ٍ ًحَُ جذب آًْا 
 (11-10) (اس بیواریْای غیزٍاگیز اٍلیِ )پژٍّشکذُ پیشگیزی

 MAXQDA 2020کارگاُ 

 (15-13) (ٍ اطالع رساًی پششکی هذیزیت)

یکشنبه 

 آذرماه 31

آشٌایی با هالکیت فکزی ٍ ثبت اختزاع 

 (10-8ّای ًَیي( )  )فٌاٍری

 

اس بیواریْای غیزٍاگیز اٍلیِ )پژٍّشکذُ پیشگیزی صفز تا صذ پژٍّش 

(10-12) 
 -تزًذّای پیش رٍ -آیٌذُ صٌعت دارٍساسی، ًقش شزکتْای بیَفارها

ٍ. تجاری ساسی ٍ تَسعِ هْارت ّایٌزم بزای  فٌاٍری ّای ًَظَْر

 (12-10)دارٍساسیکارآفزیٌی 

 (13-12( ))تغذیِاستفادُ اس ًاًَفٌاٍری در صٌایع غذایی 

دوشننبه 

 آذرماه 31

جلسات کارگشاری داًش: ضزٍرتْا ٍ 

 (10-8)بْذاشت چالش ّا 

 19 -هیشگزد پژٍّش ٍ کٍَیذ

 آپارات( -بزًاهِ الیَ با عوَم جاهعِ )ایٌستاگزام

  ( ٍ فٌاٍری )هعاًٍت تحقیقات

 ّای پژٍّشیاصَل کارتیوی در تین

 غیزٍاگیز(اس بیواریْای اٍلیِ ُ پیشگیزی )پژٍّشکذ

سه شنبه 

 آذرماه 31

 چگًَِ شزکت داًش بٌیاى تاسیس کٌن 

  ( )هعاًٍت تحقیقات)جلسِ پزسش ٍ پاسخ( 

هٌابع تاهیي هالی بزای شزکت ّای داًش 

  ()جلسِ پزسش ٍ پاسخ بٌیاى

 (10-8) (ٍ فٌارٍی )هعاًٍت تحقیقات

 (12-10( ))پششکیرعایت اصَل اخالقی در هالکیت دادُ ّا 

 
 (12-10( )کویتِ تحقیقات داًشجَیی )فٌاٍر  داًشجَی رٍیذاد

 هزاحل اخذ هجَس هحصَل در حَسُ تجْیشات پششکی )جلسِ پزسش ٍ پاسخ(

 (14-13) (ٍ فٌاٍری )هعاًٍت تحقیقات

 هزاحل اخذ

 
 

هجَس هحصَل در حَسُ دارٍ ّای طبیعی/ هکول ّا ٍ دارٍّای شیویایی  

 (15-14) (ٍ فٌاٍری )هعاًٍت تحقیقات )جلسِ پزسش ٍ پاسخ(

چهارشنبه 
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 )افتتاحیه( نمایشگاه پژوهش اثز گذار دانشکده ها/ مزاکز تحقیقاتی/ مزکز نوآوری

 
Qualitative research   

 (10:30-8) )تَاًبخشی(

 سالهت هذیزیت در ًَآٍری حیطِ در پزداسی ایذُ رٍیذاد

 ًوایشگاُ هحل درٍ اطالع رساًی پششکی(  هذیزیت(

 ٍبیٌار ثبت بیواریْا ٍ پیاهذّای سالهت

 (11-10) ٍ هاهایی( پزستاری) 

 

ّن اًذیشی بزای تحلیل چالش ّای هزتبط با تزدیذ در ٍاکسیٌاسیَى 

 16)بْذاشت( ساعت  19-کٍَیذ 
تعاهل صٌعت ٍ داًشگاُ / رٍیذاد ارائِ ًیاس ّای صٌایع در حَسُ سالهت/ اعالم 

ًیواد/ هعزفی ساهاًِ ساتع )ساهاًِ ارائِ ًیاس ّای فزاخَاى گزًت فٌاٍری اس 

 (15-13) (ٍ فٌاٍری )هعاًٍت تحقیقات صٌایع(

 نمایشگاه پژوهش اثز گذار دانشکده ها/ مزاکز تحقیقاتی/ مزکز نوآوریپنج شنبه 
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