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آموزش دانشکده 
پزشکی

۹۵/۰۷/۰۱ گروه بیهوشی
آموزش دانشکده 

پزشکی

تعیین مباحث توسط گروه بیهوشی و طی ۱۷ ساعت معادل یک واحد درسی به دانشجویان 
دستیاری تخصصی بیهوشی در دو ماه اول دستیاری ارائه گردد و ارزیابی از دانشجویان 

توسط استاد درس فارما انجام شود.

دوره فارماکولوژی بیهوشی ١

آموزش دانشکده 
پزشکی

۹۵/۰۴/۰۱ مدیریت پژوهشی با هماهنگی معاونت پژوهشی و آموزش دانشکده حداکثر تا سال دوم دستیاری ارائه شود و 
ارزیابی از دانشجو توسط مدرس کارگاه و مدیریت پژوهشی انجام شود در ضمن کارگاه 

روش تحقیق پیش نیاز تصویب پایان نامه می باشد.

کارگاه مقاله نویسی و روش تحقیق ٢

آموزش دانشکده 
پزشکی

۹۵/۰۴/۰۱ مدیریت پژوهشی الف) انتخاب موضوع توسط دانشجو یا پیشنهاد اساتید گروه
ب ) تهیه پروپوزال و تصویب آن در شورای پژوهشی گروه و دانشکده

ج ) قبل از آزمون ارتقا ۲ به ۳ پروپوزال تصویب نهایی شود.
د ) اخذ پایان نامه مشترک بین دستیاران حتما مجوز شورای پژوهشی دانشکده نیاز دارد.

در خصوص دفاع از پایان نامه، چاپ مقاله از پایان نامه ، تعویض موضوع پایان نامه در 
جلسات بعد تصمیم گیری خواهد شد.

انتخاب موضوع و تصویب پایان نامه 
دستیاران تخصصی بیهوشی

٣

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

شماره: ۶۹۰/آ/ص

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد


