


بیمارستان مدت نوع  نام بخش بلوک
آریا یک ماه مینور قلب

ی
خل

دا

بهمن22 یک ماه مینور پوست

بهمن و آریا22 یک ماه مینور رادیولوژی

شهریور17بهمن و 22آریا و  سه ماه ماژور داخلی

طب سنتی-پزشکی قانونی -اخالق پزشکی :دروس تئوری
مرکز بهداشت یک ماه مینور پزشکی خانواده

ی
اح

جر

بهمن22آریا و  یک ماه مینور اورتوپدی
بهمن22 دو هفته مینور ارولوژی
بهمن22آریا و  دو هفته مینور بیهوشی

شهریور17بهمن و 22آریا و  دو ماه ماژور جراحی

ایمنی و تغذیه بیمار در بیماری ها-جمعیت شناسی :دروس تئوری
بهمن22آریا و  یک ماه مینور عفونی

ان
بهمن22زن یک ماه مینور روان

بهمن22 یک ماه مینور اعصاب
بهمن22 دو ماه ماژور زنان
بهمن22 دو هفته مینور اورژانس

ان
دک

بهمن22کو دو هفته مینور چشم

بهمن22 یک ماه مینور ENT

شهریور17بهمن و 22آریا و  سه ماه ماژور کودکان

در دوران استاژری چه بخش هایی را می گذرانم؟



چه زمانی و چگونه برای پروپوزال اقدام کنیم؟

وه بعد از نوشتن، پروپوزال باید توسط استاد راهنما و درصورت نیاز در گر-۶
مربوطه بررسی بشه

.بعد از تکمیل پروپوزال، باید اونو در سامانه ی پژوهشیار ثبت کنین-۷

بعد از تموم شدن مراحل ثبت پروپوزال، باید طی یک جلسه با حضور هیئت -۸
.داوران در دانشکده از پروپوزالتون دفاع کنین و اگه اصالحی نیاز داره انجام بدین

.بعد از تایید شدن پروپوزال، باید کد اخالق بگیرین-۹

وقتی هم پروپوزالتون تصویب شد، میرسین به غول مرحله آخر، یعنی کارای 
...مربوط به پایان نامه که باید تو دوران اینترنی انجام بدین

اگه میخواین درباره ی مراحل اداری پروپوزال و پایان 
 EDCنامه بیشتر بدونین به کانال کمیته دانشجویی 

.ممراجعه کنین تا بیشتر از جزئیاتش براتون بگی

وران شما تو دوران استاجری باید پروپوزال پایان نامه تون که مربوط به د
.اینترنی هست رو ثبت کنین

ار برای این کار یکسری مراحل رو باید بگذرونین که ما اینجا به اختص
:بهشون اشاره می کنیم

لع شین اول باید استاد راهنماتونو انتخاب کنین، از ظرفیت اون استاد مط-۱
.و فرم رزرو پر کنین

کمک در صورت تایید توسط استاد و دفتر پژوهشی، باید موضوع رو به-۲
.استاد انتخاب کنین

برای اینکه بعد باید عنوان رو به تایید مدیر پژوهشی دانشکده برسونین و-۳
.موضوع تکراری نباشه تو ایران داک ثبتش کنین

مرحله ی بعدی پر کردن فرم صفحه اول پروپوزال و امضای استاد -۴
.راهنماست

د پروپوزال اگه نمیدونین چجوری بای)حاال باید پروپوزالتون رو بنویسین -۵
(.نوشت، به کانال کمیته تحقیقات سر بزنین



ویسی دوستان خوبم برای یاد گیری صحیح و اصولی پوپوزال ن
ویی کمیته تحقیقات دانشجمیتونید از دوستان خودتون در 
.کمک بگیریددانشکده پزشکی 

چه زمانی و چگونه برای پروپوزال اقدام کنیم؟



د در انتها برات لیستی از کانال ها و گروه هایی که مفی
:هستند و باید عضو بشی آوردیم 

کانال اطالع رسانی استاژری دانشکده شاهین فر.۱

کانال کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی آزاد مشهد.۲

EDCکانال کمیته دانشجویی .۳

شاهین فر گروه استاژری دانشکده. ۵

کانال ایمسا.۶

کانال اطالع رسانی آموزش بیمارستان آریا.۷

بهمن۲۲کانال اطالع رسانی آموزش بیمارستان . ۸
کانال دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی .۹

کانال دانشکده پزشکی شاهینفر .۱0


