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 تا سالم ٍ احتزام

تِ استحضار هی رساًذ ٍاحذ تَسؼِ تحقیقات تالیٌی تا رٍیکزد حوایت اس طزح ّای تحقیقاتی، هقاالت ٍ پژٍّص ّای هحققیي هحتزم در 

ایي ٍاحذ ٍ تِ هزکش آهَسضی درهاًی ضْیذ صیاد ضیزاسی ٍ تَاًوٌذساسی پژٍّطی ایطاى ضزٍع تِ فؼالیت ًوَدُ است در راستای اّذاف 

هٌظَر ضٌاخت ًیاسّای پژٍّطی ضوا ػشیشاى ٍ تالش جْت رفغ آًْا، خَاّطوٌذین تا تکویل پزسطٌاهِ سیز ها را در اًجام تْیٌِ ایي اهز 

 .یاری رساًیذ

یت ارتقا کوی در پایاى ًیش جْت تْزُ هٌذی اس ًقطِ ًظزات ٍ پیطٌْادات حضزتؼالی ٍ ضکَفایی ّز چِ تیطتز فؼالیت ّای ٍاحذ ٍ در ًْا

 .ٍ کیفی پژٍّص ّا در سطح داًطگاُ اس حضَر فؼال ٍ هستوز ضوا در ایي ٍاحذ استقثال هی کٌین

 

 (:در صَرت توایل)ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :رضتِ تحصیلی

 :هقطغ

 کذام کارگاُ ّای پژٍّطی را تاکٌَى گذراًذُ ایذ؟ .1

 ....هقذهاتی SPSS....                   رٍش تحقیك هقذهاتی

 ....پیطزفتِ SPSS....                   رٍش تحقیك پیطزفتِ

 ..... Search           ....          هقالِ ًَیسی فارسی

 (.....پشضکی هثتٌی تز ضَاّذ) EBM          .....        هقالِ ًَیسی اًگلیسی

 ..... EndNote    یَُ ًگارش طزح تحقیقاتی         ش       

 ......Systematic Review        .....           سارش ًْایی طزح ٍگ              

 

 (لطفا تِ تزتیة الَیت ضوارُ گذاری ًواییذ)توایل تِ گذراًذى کذام کارگاُ ّای پژٍّطی سیز داریذ؟  .2

 

 

 عناوین کارگاه
 

رتبه 

 اولویت

 

 عناوین کارگاه

 

رتبه 

 اولویت

  اخالق در پژٍّص  رٍش تحقیك هقذهاتی

-در هطالؼات هَرد ضاّذی)رٍش تحقیك پیطزفتِ 

ًوًَِ گیزی ٍ تؼییي  -کارآسهایی تالیٌی-کََّرت

-هٌاتغ خطا در هطالؼات پژٍّطی-حجن ًوًَِ

-رٍش طزاحی پزسطٌاهِ-اصَل تجشیِ ٍتحلیل

 (رٍش ارسیاتی رٍایی ٍ پایایی

آضٌایی تا هٌاتغ الکتزًٍیک ٍ فیص تزداری  

 Searchالکتزًٍیک ٍ 

 

  هقالِ ًَیسی فارسی  ...(ٍ SPSS) اس ًزم افشارّای آهاری استفادُ

  هقالِ ًَیسی اًگلیسی  پشضکی هثتٌی تز ضَاّذ

 ضیَُ ًگارش طزح تحقیقاتی ٍ گشارش ًْایی طزح

 

 EndNote  

Systematic Review    

 

.اگز کارگاّی جش هَارد تاال هذ ًظز ضواست پیطٌْاد خَد را اػالم فزهاییذ .3

 



دیگزی جش هَارد سیز هذ ًظز ضواست لطفا اگز پیطٌْاد )ًِ تزجیح هی دّیذ؟ تزگشاری کارگاُ ّا را اس ًظز سهاًی چگًَحَُ  .4

 (اػالم فزهاییذ

 تِ صَرت ثاتت یک الی دٍ رٍس در ّفتِ رٍساًِ یک ساػت. آلف

 تِ صَرت ثاتت یک الی دٍ رٍس در ّفتِ رٍساًِ دٍ ساػت.  ب 

 (ساػت 8رٍس هتَالی رٍساًِ  3-4)تِ صَرت رٍسّای هتَالی . ج 

.لطفا در صَرت اًتخاب ّز یک اس گشیٌِ ّای تاال رٍسّا ٍ ساػات پیطٌْادی خَد را اػالم فزهاییذ .5



 ارائِ کذاهیک اس هطاٍرُ ّای سیز را در هزکش ضزٍری هی داًیذ؟ .6

  جستجَ در تاًک ّای اطالػاتی ارائِ هطاٍرُ جْت..... 

 ٍیسی ٍ تْیِ گشارش ًْایی طزح ارائِ هطاٍرُ جْت پزٍپَسال ى..... 

  ارائِ هطاٍرُ آهاری...... 

  ارائِ هطاٍرُ جْت هقالِ ًَیسی..... 

 .جش هَارد تاال هذ ًظز ضواست لطفا اػالم فزهاییذ اگز ارائِ هطاٍرُ در سهیٌِ ای .7

 
 .اگز پیطٌْاد دیگزی جْت پیطثزد اّذاف ایي ٍاحذ هذ ًظز ضواست لطفا اػالم فزهاییذ .8

 


