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 هقدهو

  هرزّبی گسترش ٍ کبربردی ّبی پژٍّص تَسعِ جْت تالش      
  بب ببلیٌی تحقیقبت از حوبیت تفکر گیری ضکل هَجب داًص

  علوی ّیئت اعضب ٍ ّب بیوبرستبى ببلقَُ ّبی ظرفیت از استفبدُ
  ٍ تحقیقبت هعبًٍت طرف از درهبًی آهَزضی ّبی بیوبرستبى در

 .ضذ پسضکی آهَزش ٍ درهبى بْذاضت، ٍزارت فٌبٍری

     

 



 اداهو

 ضَراّبی ٍ ببلیٌی تحقیقبت تَسعِ ّبی ٍاحذ اسبس ایي بر   
 اعضب تَاًوٌذسبزی ٍ ترغیب ّذف بب ّب بیوبرستبى پژٍّطی

  در پژٍّص اًجبم جْت تسْیالت ًوَدى فراّن ٍ علوی ّیئت
 .ضًَذ هی تطکیل آهَزضی ّبی بیوبرستبى



 اىداف ًاحد ىای تٌسعو تحقیقات بالینی

   ّذف کلی 
       تَسعِ پژٍّص ّبی ببلیٌی 

اّذاف اختصبصی 
        ُتطَیق ٍ ترغیب پژٍّص ّبی ببلیٌی داًطگب 
        فراّن آٍردى تسْیالت هَرد ًیبز پژٍّص ّبی ببلیٌی 
        تَاًوٌذ سبزی اعضبی ّیئت علوی ٍ داًطجَیبى دٍرُ ببلیٌی 
        ارتقب کوی ٍ کیفی هقبالت پژٍّطی 



 

 مرکس آموزشی درمانی شهیذ صیاد شیرازی،  :مکان واحذ توسعه تحقیقات بالینی
 طبقه همکف، جنب پاویون آقایان

طبقه ی دوم ، ابتذای بخش زنان: مکان پایگاه عرضه اطالعات علمی 

دکتر مهرداد آقایی، فوق تخصص روماتولوشی: ریاست واحذ 



 واحذ توسعه تحقیقات بالینی



 پایگاه عرضه اطالعات علمی



 پایگاه عرضو اطالعات علوی

 ِعذد کبهپیَتر بب اهکبى اتصبل بِ ایٌترًت ٍ استفبدُ   8هجْس ب
 از هٌببع الکترًٍیک

 ِهجْس بaccess point        جْت اتصبل لپ تبپ ّبی
 ضخصی بِ ایٌترًت

 ِهجْس بdata projector جْت برگساری کبرگبُ ّب 



کارگاه ىاي  پیشنيادی ًاحد حمايت از تٌسعو تحقیقات بالیني   

 بر اساس نیاز سنجی  

  عنبوين کبرگبه

 رًش تحقیق پیشرفتو

 شیٌه ی نگارش طرح تحقیقاتی ً گسارش نيایی طرح

 جستجٌي هنابع الکترًنیک

 هقالو نٌیسی فارسی

 هقالو نٌیسی انگلیسی

 EndNoteآشنایی با نرم افسار 



 کارگاه در حال برگساری در ًاحد

 کبرگبه روش تحقیق: عنوان کبرگبه

 يکشنبه هر هفته 9:15-10:15: زمبن برگساری

 سبلن آمفی تئبتر مرکس آموزشی درمبنی شهید صیبد شیرازی: مکبن برگساری

 آقبی دکتر روشندل: مدرس

 



 
کلیات رًش تحقیق 

انٌاع هطالعات 

طراحی هطالعات هقطعی 

طراحی هطالعات هٌرد شاىدی 

طراحی هطالعات کٌىٌرت 

طراحی هطالعات کارآزهایی بالینی 

 طراحیdiagnostic accuracy study 

ارزیابی نقادانو طرح ىای تحقیقاتی 

 

 

 :هباحث کارگاه رًش تحقیق



 برهامي مشاورين واحد حمايت از توسعي تحقيقات باليوي 

 هشاًرین  هٌضٌع هشاًره شنبو یکشنبو دًشنبو سو شنبو چيارشنبو

 خاهم دک تر خدام مقالي هویسی فارسی 12-10

قای دک تر روشودل مقالي هویسی اهگلیسی 12-10:30
 
 ا

 پروپوزال هویسی و  11-9 12-10

ماری 
 
 مشاورى ا

ریای  ی
 
قای ا

 
 ا

ماری  12:30-11
 
قای دک تر وکیلی مشاورى ا

 
 ا



 فرایند بررسي ً تصٌیب طرحياي ًاحد




