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 اپيدميولوژی و آمار های کارگاه

 عنوان کارگاه

 تعداد

در 

 سال

ماه 

 *برگزاری

تعداد 

روز هر 

 کارگاه

 سر فصل های آموزشي گروه مدرسين گروه هدف

(A.1)  

 تجزيه و تحليل آماری 

داده های پژوهشي با 

 SPSSاستفاده از نرم افزار 

2 
 خرداد

 آذر
2 

اساتيد هيأت علمي،  

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي 

 و دستياران

 دکتر زهرا شايان

 آقای کامران مهرباني

  خانم قائم مقامي

 انجام، ها ادهد از بخشي انتخاب و مجدد گذاری کد، افزار نرم در باليني و پژوهشي های داده کردن وارد

 پژوهشي ایه داده از استفاده با نمودار رسم و توصيفي شاخصهای محاسبه، افزار نرم در رياضي عمليات

 زوجي T آزمون ،باليني پژوهشي های داده از استفاده با آن ناپارامتری معادل و مستقل T آزمون، باليني

 داده از ستفادها با اسکوئر -کای آزمون، باليني پژوهشي های داده از استفاده با آن ناپارامتری معادل و

 پژوهشي های ادهد از استفاده با ناپارامتری معادل و يکطرفه واريانس آناليز آزمون، باليني پژوهشي های

 خطي باليني رگرسيون

(A.2)  

 کارآزمايي های باليني  
(Clinical trial) 

2 
 ارديبهشت

 مهر
2 

اساتيد هيأت علمي،  

دانشجويان 

تکميلي تحصيالت 

 و دستياران

 باقری زهرا دکتر

 جعفریپيمان دکتر 

 ای باليني شامل:انواع طرحها در کارآزمايي ه، (3،2،1تعريف کارآزمايي های باليني و انواع فازها )فاز 

ج( ، (Cross-over Design)ب( طرحهای متقاطع ، (Parallel Design)الف( طرحهای موازی 

تعيين حجم نمونه در ، (Group Sequential Design)طرحهای دنباله ای گروهي يا تدريجي 

ار با نرم افز (Power Analysis)تحليل توان، NCSS (PASS)کارآزمايي های باليني با نرم افزار 

NCSS(PASS) ،:ب( تصادفي سازی بلوک ، الف( تصادفي سازی ساده انواع روشهای تصادفي سازی

، NCSSمتا آناليز با نرم افزار ، ((Blindingکورسازی، Random Allocationي با نرم افزار جايگشت

 NCSSطرحهای متقاطع با نرم افزار 

(A.3)  

 مرور نظام مند

)Systematic Review(
 

 

 2 آبان 1

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي 

 و دستياران

 حبيب زاده فرخ دکتر

 صالحي محمد آقای

چه ، در پزشکي مبتني بر شواهد Systematic Reviewجايگاه ، Systematic Reviewتعريف 

 يابيباز، مقاالت غربالگری و جستجو پروتکل تدوين، استفاده کنيم؟  Systematic Reviewزماني از 

 آناليز متا و نهايي گيری نتيجه، Publication Bias، مقاالت ارزيابي، اطالعات

(A.4)  
با استفاده  متاآناليزمطالعات 

  Stataاز نرم افزار 

 2 مهر 1

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي 

 و دستياران

 حسن زادهجعفردکتر 

 آقای سعيد قنبری

بر پزشکي  مروری، Stataافزارو فراخواني داده ها به نرم ورود، Stataآشنايي مقدماتي با نرم افزار 

آشنايي با ، Stataدر  مراحل انجام يک متاآناليز، مند و متاآناليزنظام رابطه مرور، مبتني بر شواهد

معرفي مدل اثر ، تهای مورد نياز متاآناليز و استخراج آنها از مقاالهای دادهتبيين ويژگي، های اثراندازه

 هييرگروتحليل ز، های پيوستهمتاآناليز داده، مفهوم ناهمگوني در متاآناليز، ثابت و اثر تصادفي

(Subgroup analysis)کار عملي + پرسش و پاسخ ، 
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(A.5)  
چگونه يک مطالعه کيفي را 

 طراحي کنيم
 2 دی 1

 ، اساتيد هيأت علمي

دانشجويان 

 ،تحصيالت تکميلي

و   دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 بذرافکن ليال دکتر

 فقيهيعلي اکبر  دکتر

ف آشنايي با صورتهای مختل، با پژوهش کيفيمقايسه پژوهش کمي ، تبيين پژوهش کيفي تعريف و

ژوهش پتبيين داليل انتخاب ، چگونگي بکارگيری نتايج پژوهش های کيفي در عمل، پژوهش های کيفي

اب روش آشنايي با روش های مختلف در مطالعات کيفي و چگونگي انتخ، های کيفي برای انجام پژوهش

نتخاب مشارکت آشنايي با نحوه ا، احي يک مطالعه کيفيآشنايي با نحوه طر، برای انجام يک مطالعه کيفي

فرايند  آشنايي با، آشنايي با روش های مختلف جمع آوری داده های کيفي، کنندگان در مطالعه کيفي

ت اخالقي مالحظا، آشنايي با اصول اوليه روش مصاحبه فردی، انواع مختلف مشاهده در مطالعه کيفي و

متمرکز  داليل انتخاب بحث گروهي، ول پايه روش بحث گروهي متمرکزآشنايي با اص، در مطالعه کيفي

ايي با آشن، زکنندگان در روش بحث گروهي متمرک آشنايي با نحوه انتخاب مشارکت، در مطالعه کيفي

 و دقت، نحوه مديريت وتحليل داده های کيفي، فرايند برنامه ريزی واجرای بحث گروهي متمرکز

  پايايي( )روايي و استحکام در مطالعات کيفي

(A.6)  
 افزار نرم با آشنايي

MAXQDA کيفي تحليل در 

 1 همنب 1

 ، اساتيد هيأت علمي

دانشجويان 

 ،تحصيالت تکميلي

و   دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 فقيهيعلي اکبر  دکتر

 استاد مدعو

 یريبکارگ و يفيک یهاداده یاحرفه ليتحل و هيتجز یبرا مفيد یابرنامه MAXQDA افزار نرم)

 ليتحل روش ،يفيک و يکم یمحتوا ليتحل روش ،یتئور گراندد روش جمله از يفيک قيتحق یهاروش

 از گريد یاريبس و اقتصاد، آموزش، ،ياجتماع علوم نهيزم در محققان یبرا و باشديم … و گفتمان

 لميف س،عک متن، ليقب از يفيک یهاداده ليتحل و هيتجز با شانيکار یهاحوزه در که ،يعلم یهاحوزه

 (.است مناسب دارند، سروکار صوت و

 یاه بخش يابيباز، کدها و اسناد یساز فعال، آن ليتحل و سند به يليتحل یها ادداشتي ليتبد

 از یريگ گزارش، یکدگذار( اتکا تيقابل) ييايپا سنجش، شرفتهيپ و ساده یجستجو، شده یکدگذار

  يفيک یها ليتحل

(A.7)  
 و یتئور گرانددآشنايي با 

 يموضوع ليتحل روش

 یمحتو

 2 تير 1

 ، اساتيد هيأت علمي

دانشجويان 

 ،تحصيالت تکميلي

و   دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 فقيهيعلي اکبر  دکتر

 استاد مدعو

 سيت نظریحسا مي رويم؟« گراندِد تئوری» کي به سراغ ، «تئوری گراندِد »د خاستگاه، مباني وکاربر

 تحليل ، ه هاابزارهای گرداوری داد، جامعه و نمونه، گراندد تئوری داده ها در تحقيقاترفتار ما با 

روری بر مطالعات م، نحوه ارائه نتايج، تئوری گراندد اعتباريابي ، نظريه پديدايي ، داده ها وکدگذاری ها

وضوعي متحليل  »، دخاستگاه، مباني وکاربر تحليل موضوعي محتوی: ، گراندد تئوری ايراني به روش

ا در داده ه رفتار ما با، حساسيت نظری مي رويم؟« تحليل موضوعي محتوی» کي به سراغ ، «محتوی

 ا وتحليل داده ه، ابزارهای گرداوری داده ها، جامعه و نمونه، تحليل موضوعي محتوی تحقيقات

تحليل  ه روشايراني ب مروری بر مطالعاتنحوه ارائه نتايج، ، تئوری گراندد اعتباريابي ، کدگذاری ها

  موضوعي محتوی
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(A.8)  
 آَشنايي با نرم افزار گراف پد

(Prism)  

2 
 تير

 دی
2 

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي 

و   و دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 آقای سعيد قنبری

 خانم سمانه نعمت اللهي

 و يتوصيف آمارهای، Prism  Graphpadافزار نرم درباره مختصری توضيح، مرور مقاالت علمي معتبر

 نرم به اه داده ورود و Data Tables برگه، ای دايره و هيستوگرام نمودارهای رسم، عددی های اندازه

 ناپارامتری آزمون، One Way ANOVA پارامتری آزمون، T-test پارامتریهای  آزمون، افزار

Wilcoxon Signed ranked test ،ناپارامتری آزمونMann-Whitney  ،آزمون 

 چک آزمون، پرت داده صيتشخ آزمون، Kruskal-Wallisناپارامتری آزمون، Wilcoxonناپارامتری

 يژگيو و  Sensitivityتحليل حساسيت، نمودارها یرو بر يگيگراف اتيعمل، مشاهدات يتينرمال کردن

Specificity  تجزيه واريانس، تحقيقات ANOVA رسم ، آزمايشات يک طرفه، دو طرفه و طرح

و رسم   Fishers Exact Test ،Survival Analysisآزمون ، آناليز جداول توافقي،  ROCمنحني

 آناليز رگرسيون خطي، آناليز همبستگي، رسم نمودارهای منقطع، ماير -نمودارهای کاپالن

(A.9)  
 پايايي و روايي پرسشنامه

 1 آبان 1

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان و 

 دستياران

 دکتر پيمان جعفری

 دکتر زهرا باقری

، وايي ساختار(ر)روايي همگرايي، روايي واگرايي،  تعريف انواع روايي، تعريف پايايي و شيوه محاسبه آن

 SPSSنحوه محاسبه روايي و پايايي در نرم افزار 

(A.10)   
 سازی پيشرفته آماری مدل

 1 مهر 1

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي 

 و دستياران

 دکتر پيمان جعفری

 دکتر زهرا باقری

 دکتر زهرا شايان

ی تحليل داده های اندازه ها، مدل رگرسيون کاکس، مدل رگرسيون لجستيک،  مدل رگرسيون خطي

 تکراری

(A.11)  
 Rشبيه سازی با نرم افزار 

 2 مهر 1

دانشجويان 

 تحصيالت تکميلي،

و  دستياران

 کارشناسان

 دکتر مرضيه دوست فاطمه

 آقای کامران مهرباني زين آباد

 شيوه و object انواع معرفي ،رياضي محاسبات انجام، R Studio ويرايشگر و R افزارنرم کلي معرفي

 رسم، دادههمجموع از بخشي از استفاده و استخراج نحوه، دادهمجموعه( ها)فايل فراخواني، هاآن تعريف

 از استفاده حوهن و حلقه انواع معرفي، تابع خروجي استخراج شيوه، هاتابع از استفاده، نمودار ويرايش و

 آن از استفاده نحوه و مربوطه کتابخانه کردن پيدا، هاآن

(A.12)  
تعيين حجم نمونه و تعيين 

توان مطالعه با نرم افزار 
NCSS 

 1 آذر 1

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي 

 دستيارانو 

 دکتر زهرا شايان

 استاد مدعو

 نسبت ،جمعيت يک در ميانگين برآورد برای نمونه حجم تعيين، توان و دوم و اول نوع خطای تعريف

 مقايسه مستقل، جمعيت دو در ميانگين مقايسه جمعيت، يک در ميانگين مقايسه جمعيت، يک در

 يک رد نسبت مقايسه مستقل، جمعيت چند در ميانگين مقايسه، (بعد و قبل)  وابسته های ميانگين

 مقايسه و جمعيت، يک در همبستگي ضريب مقايسه، مستقل جمعيت دو در نسبت مقايسه و جمعيت،

  مستقل جمعيت دو در همبستگي ضريب



 1398در سال  (RCCبرنامه مدون کارگاه های مرکز مشاوره تحقيقات و کامپيوتر )

Page 4 of 10 
 

 

 

 

 

 

 

  علمي ارائه وت مقاالنگارش  های کارگاه

 عنوان کارگاه

 تعداد

در 

 سال

ماه 

 *برگزاری

تعداد 

روز هر 

 کارگاه

 سر فصل های آموزشي گروه مدرسين گروه هدف

(B.1)   
 (EndNote)مديريت منابع 

3 

 خرداد

 مهر

 دی

1 

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان 

 ،تحصيالت تکميلي

و  دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 عرفانينصراله دکتر 

 دکتر غالمرضا عبداللهي فرد

نسها از انتقال رفر، و ورود دستي رفرنسها libraryتهيه ،  EndNoteمقدمه و معرفي ساختار نرم افزار

پاسخگويي به  موارد متفرقه، تمرين و، در ساختار مقاله libraryاستفاده ، libraryمنابع الکترونيکي به 

روه گو استفاده از آن در مقاله نويسي،  EndNote-X7در   Libraryمروری بر مراحل ساخت ، سواالت

)روش های کالسيک، ايمپورت EndNote مقاالت در  PDFکار با ، EndNote-X7بندی رفرنسها در 

ليست  از طريق اينترنت، تهيه EndNoteبا درگ کردن و ....(، به روز رساني رفرنس های موجود در 

نس های رفر styleدلخواه، کار با  styleبر اساس  EndNoteخروجي موضوعي از رفرنسهای موجود در 

 Wordساخت چهارچوب فايل ، جديد( styleاگذاری، ويرايش و ساخت يک )ج EndNoteنويسي در 

يه ته Word ، استخراج رفرنس های درون يک فايلEndNoteمتناسب با مجالت مختلف با استفاده از 

)تغيير فيلد های صفحه  EndNoteتنظيمات ،  (EndNote library)در قالب يک EndNoteشده با 

، EndNote library، ارسال کامل يک  layout، مدهای مختلف نرم افزار، شخصي سازی نمايش

داده های  و کاربرد آن، و  ...(، نکات کاربردی برخي پايگاه (Term list)آشنايي با ليست اصطالحات 

، PubMedبورد  ، کليپGoogle Scholar)تنظيمات انتقال رفرنس از  EndNoteمقاالت در خصوص 

د، ث آزا، مباحEndNoteبا استفاده از  PowerPoint، ...(، رفرنس دهي در  PMIDرفرنس با انتقال 

 پرسش و پاسخ و رفع اشکال

(B.2) 
 علمي اصيل مقاله نگارش

(original article) 
 

 1 ارديبهشت 1

اساتيد هيأت علمي، 

 ،دانشجويان

و  دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 دکتر محمدامين مصلح شيرازی

 اميدرضا فيروزیدکتر 

 دکتر نسرين شکرپور

 مقاله، اصلي پيام تعيين مقاله، خواننده ديدگاه گرفتن نظر در با متن نگارش علمي، اصيل مقاالت اهميت

 مختلف های بخش نگارش ترتيب اصيل، مقاله يک نگارش سيستماتيک روش اصيل، مقاله يک ساختار

 مقاله، دهچکي انواع نگارش مقاله، عنوان انتخاب واژه، کليد و چکيده عنوان، اهميت اصيل، مقاله يک

 در طالعاتا بندی دسته مقدمه، در مطالب ارائه روند ،Mesh از استفاده بدون و با واژه کليد انتخاب

 در ریگي نتيجه مناسب، بحث يک های المان نتايج، مختلف انواع رائها نحوه  ها، روش و مواد بخش

 عملي علمي،کار اصيل مقاالت نگارش در رايج اشتباهات آن، بيان و صحيح مقياس
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(B. 3) 

چگونه يک مقاله پژوهشي 

 )مقدماتي(خوب بنويسيم 
2 

 تير

 دی
2 

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي و 

 دستياران

 حبيب زاده فرخ دکتر

 دکتر فرهاد هنجني

اصيل علمي،  انواع مقاالت، انتخاب مجله مناسب، الگوی مناسب جهت گزارش انواع مقاالت، ساختار مقاله

ن، نحوه نحوه صحيح نگارش بخش های مختلف يک مقاله، روند کار در دفتر مجله و پاسخگويي به داورا

Submission نگارش ،Case Report نگارش ،Letter 

(B. 4) 

چگونه يک مقاله پژوهشي 

 )پيشرفته(خوب بنويسيم 
2 

 مرداد

 بهمن
2 

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي و 

 دستياران

 حبيب زاده فرخ دکتر

 دکتر فرهاد هنجني

، فرضيه( /پژوهشي سؤال) مقاله درباره نظر تبادل و بحث، علمي اصيل مقاله نگارش ی نحوه، نگارش اصول

، کلي( طور به همقال عملي )مرور کار، نشر اخالق، نمودارها و جداولکار و نتايج،  آن، روش نگارش و مقدمه

 پاسخ و پرسش، عنوان و کليد واژه مقاله، بحث، خالصه

(B.5)   
 آشنايي با ارسال مقاالت به 

 ژورنال های علمي
 1 آبان 1

، دانشجويان

و  دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 غالمرضا حاتم دکتر

 ارگاسي حسين آقای

وارد کردن  ، نحوه ثبت نام در مجله مورد نظر، نحوهاز ديدگاه ارسال به ژورنال ساختارهای يک مقاله

 و اهميت آن، پيگيری موارد سابميت شده Cover letterتصاوير و جدول ها، تهيه 

(B.6)   
گونه يک سخنراني علمي چ

 گذار ارائه دهيمتأثير
 1 آبان 1

اساتيد هيأت علمي، 

 ،دانشجويان

و  دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 مصلح شيرازی محمدامين دکتر

 دکتر فرهاد هنجني

نکات ، نفرانس هاکارائه سخنراني کوتاه در ، مالحظات کلي در ارائه سمينار، انواع روش های ارائه سخنراني

 عملي کار، اشتباهات رايج در ارائه سخنراني علمي، PowerPointويژه مربوط به 

(B.7) 
چگونه يک پوستر علمي 

 گذار ارائه دهيمتأثير
 1 بهمن  1

اساتيد هيأت علمي، 

 ،دانشجويان

و  دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 مصلح شيرازی محمدامين دکتر

 خانم نغمه نامداری 

مثال ، تر علمياشتباهات رايج در ارائه پوس، نحوه طراحي پوستر علمي، انواع روش های ارائه پوستر علمي

 عملي کار ، Publisherو  PowerPointبا استفاده از نرم افزارهای  عمليهای 

(B.8) 
را چگونه يک مقاله تحقيقاتي 

 بخوانيم و بفهميم
 2 آذر 1

اساتيد هيأت علمي، 
دانشجويان 

تحصيالت تکميلي و 
 دستياران

 حبيب زاده فرخ دکتر
 محبوبه يداللهيخانم 

 اشرف سيميخانم 

مقاله  هر قسمت از، ساختاريک مقاله علمي به طور کلي، هاهای آنو قابليتهای مطالعاتي انواع طرح
ها نرخ و کسرها ،های پراکندگيشاخص ،های مرکزیشاخص، هافهميدن يافته بيانگر چه چيزی است؟

(Ratios & Rates ارزيابي ريسک، آزمون فرضيه و مفهوم ،)p value ،ن دو مفهوم ارتباط و توافق بي
يج درک نتا، فهميدن آناليز بقاء، ترين انواع رگرسيونمهم، (Association vs. Agreementمتغير )

Systematic Review  وMeta-Analysis و سطوح شواهد 

(B.9) 
به زبان  نگارش علمي 

 انگليسي
(Academic Writing) 

 2 مرداد 1

اساتيد هيأت علمي، 
 ،دانشجويان
 و دستياران

کارشناسان 
 پژوهشي

 خجستهدکتر الله 
 دکتر نسرين شکرپور

 ارگاسي حسين آقای

 موازی تارهایساخ، انواع جمالت موجود در زبان انگليسي و تمرين های مربوط به آن، جمله نيم با آشنايي
ساختن  ، آموزان زبان رايج های غلط و فعل و فاعل تطابق، آموزان زبان رايج های غلط و انگليسي در

ن غلط های رايج تري، پراستفاده ترين ساختارهای گرامری زباني در نگارش، عبارت توصيفي، اسمي، قيدی
  گرامری در نگارش
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(B.10) 
 یحرفه ا یآموزش نامه نگار

و چگونگي  يبه زبان انگليس
 CVآماده کردن 

 1 آبان 1

اساتيد هيأت علمي، 
، دانشجويان
و  دستياران

کارشناسان 
 پژوهشي

 دکتر نسرين شکرپور
 ارگاسي حسين آقای

 CVنحوه نگارش ، به زبان انگليسي و آکادميک اصول نامه نگاری های حرفه ای

(B.11) 

 آموزش پاراگراف نويسي
 1 ارديبهشت 1

اساتيد هيأت علمي، 

 ،دانشجويان

و  دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 نسرين شکرپوردکتر 

 آقای حسين ارگاسي

 در پاراگراف Unity، پاراگراف بطور علميساختار يک ، مکانيسمهای نوشتن يک پاراگراف خوب

Topic ،Topic sentence ،انواع مختلف پاراگراف، انواع گسترش يک پاراگراف (Cause  ،Effect 

Comparison  ،Contrast ، )نوشتن يک مقاله 

(B.12)  
استراتژی های درک آموزش 

 مطلب متون انگليسي

 1 مهر 1

اساتيد هيأت علمي، 

، دانشجويان

و  دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 دکتر فرامرز امين الری

 آقای حسين ارگاسي

ت فرازباني درک نقش موضوعاآشنايي با نحوه نگرش به متن و تغيير ديد نسبت به نحوه ارتباط مفاهيم، 

آشنايي ، ارتباط مستقيم عالئم نگارش و معني ، نظر فرهنگ و اطالعات بين زمينه در درک عميق معني

تمام  آشنايي با مهارت استفاده از ، مشکالتي که ساختار جمالت در درک مطلب ايجاد مي کنندبا 

 فراگيری روش های دستيابي به ديدگاه نويسنده متن ، توانمنديهای ديکشنری

(B.13)  
سرقت ادبي در مقاالت و راه 

 کارهای جلوگيری از آن

 1 آذر 1

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان 

تکميلي و تحصيالت 

 دستياران

 دکتر نسرين شکرپور

 آقای حسين ارگاسي

عوض ، Synonym Substitution، بدون ذکر منبع، با ذکر منبع،  Copy Paste، انواع سرقت ادبي

ردن کعوض ، عوض کردن فقط قسمتي از جمله با ذکر منبع، کردن فقط قسمتي از جمله بدون ذکر منبع

 Accurate paraphrase without، کل جمله  با ذکر منبععوض کردن ، کل جمله بدون ذکر منبع

citation ،Misquoting sources  ، Misrepresenting the sources ،Distorting the 

sources  ،کار عملي بر روی نمونه های سرقت ادبي و روش تصحيح آنان 

(B.14)  
 اصول و روش فن ترجمه

 1 ارديبهشت 1

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي و 

 دستياران

 دکتر نسرين شکرپور

 آقای حسين ارگاسي

 ,it, mayحذفيات الزم در ترجمه )، ويژگيهای يک ترجمه خوب، انواع مختلف ترجمه ترجمه چيست؟

there, in, as, etc.) ،فاوتهای ت مشکالت رايج در ترجمه، چگونگي ترجمه ساختارها و واژگانهای مبهم

، موصولي ترجمه عبارات، ترجمه اصطالحات، نان در ترجمهآامريکايي و بريتانيايي و کاربرد انگليسي 

  ترجمه عبارات موصولي مجهول، ترجمه عبارات موصولي معلوم، هاآنصفتهای مرکب و ترجمه 

ترجمه ، نها به جمالت فعليآترجمه عبارات اسمي و تبديل ، ترجمه جمالت معلوم و مجهول

subjunctive mood ، نهاآدرجه اطمينان از جمالت و ترجمه  

(B.15)  
به چگونه يک سخنراني موثر 

ها  در کنفرانسزبان انگليسي 

 ارائه دهيم

 1 مرداد 1

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي و 

 دستياران

 دکتر نسرين شکرپور

 ارگاسي حسين آقای

ر دنحوه معرفي خود ، چه الفاظي بکار ببريم چگونه يک سخنراني را شروع و جهت خوش امد گويي

ي زبانها چگونه بر عصبي بودن و دستپاچگي خود در زمان ارائه سخنراني در حضور انگليس، کنفرانسها

نه تصاوير چگو، ار تهيه کنيمچگونه تصاوير تاثيرگذ، چه وسايلي جهت ارائه استفاده کنيم، غلبه کنيم

چگونه ، فسير کنيمتچگونه تصاوير را ، چگونگي توضيح نمودار و جداول، رانواع تصاوي، ر ارائه کنيمتاثيرگذا

اسخ را چگونه جلسه پرسش و پ، گذار(تاثيريک سخنراني را خاتمه دهيم )راهکارهای يک نتيجه گيری 

 رهبری کنيم
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 پژوهش پايش و ، داوریآموزش های کارگاه

 عنوان کارگاه

 تعداد

در 

 سال

ماه 

 *برگزاری

تعداد 

روز هر 

 کارگاه

 سر فصل های آموزشي گروه مدرسين گروه هدف

(C.1)  
 جستجوی منابع الکترونيک

2 
 تير

 دی
1 

 دستياران ،دانشجويان

 و کارشناسان پژوهشي

 پور آقای محمد قاسم

 خانم سارا کريم زاده

 خانم شيرين دهقان

 خانم آفتاب قديمي

 خانم فاطمه افتخاريان

، عاتياطال منابع در مناسب جستجوی استراتژی طراحي شيوه، اطالعاتي منابع در موفق جستجوی اصول

 و  Google Scholar با آشنايي، دانشگاه دسترس در الکترونيک منابع و الکترونيک کتابخانه معرفي

 مفهوم، مقاالت جستجوی نحوه و PubMed با آشنايي، جستجو موتور اين در مقاالت جستجوی نحوه

Mesh آشنايي با ، و کاربرد آن در جستجوScience Direct و اصول جستجوی موفق در آن 

(C.2)  
 علم سنجي

 1 مرداد 1

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان تحصيالت 

و  دستياران، تکميلي

 کارشناسان پژوهشي

 برهمندنيلوفر دکتر 

 خانم زهرا جاللي

 شاخص، استناد، سنجي،علم: سنجيعلم مفاهيم و تعاريف با آشنايي :سنجيعلم مباني با آشنايي

در سطح  سنجيهای کمي و کيفي علمآشنايي با شاخص، علم سنجش کيفي و کمي هایشاخص

(، مقاالت )استنادات، Hنويسندگان )تعداد مقاالت، تعداد استنادات، شاخص نويسندگان، مقاالت: 

FWCI) ، :در سطح مجالت  سنجيکيفي علمهای کمي و آشنايي با شاخصاعتبار سنجي مجالت

(Impact Factor ،Cite Score ،Snip ،SJR  ،(Quartile ، آشنايي باJournal Citation 

Report )آشنايي با، )گزارش استنادی مجالت SC Imago Journal & Country Rank (SJR)  

آشنايي با شيوه ، آَشنايي با تعاريف و مفاهيم مجالت جعلي و نامعتبر:آشنايي با مجالت نامعتبر و جعلي

 شناسايي مجالت جعلي و نامعتبر

(C.3)  
 روش تحقيق

2 
 خرداد

 دی
2 

اساتيد هيأت علمي، 

 دستياران ،دانشجويان

 و کارشناسان پژوهشي

 يان زادهئعباس رضا دکتر

 هاله قائم دکتر

 حميدرضا طباطبايي آقای سيد

 عليرضا ميراحمدی زاده دکتر

 دکتر جعفر حسن زاده

 ، تانواع مطالعا، اهداف سواالت فرضيات، متغيرها، بررسي متون، کليات تحقيق و بيان مسئله

 مديريت پژوهشي، روشهای پردازش اطالعات، روشهای گردآوری اطالعات، نمونه گيری

 

http://www.scimagojr.com/
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(C.4) 

پروپوزال نويسي و انواع 

 مطالعات

 1 آذر 1

علمي،  اساتيد هيأت

 دستياران ،دانشجويان

 و کارشناسان پژوهشي

 

 حاتم غالمرضا دکتر

 عسکريان مهرداد دکتر

 

 طرح های ملي و ، اهميت يک طرح پيشنهادی تحقيقاتي، انواع پروپوزال طرح های تحقيقاتي

 بين المللي

(C.5) 
 داوری همتا 

(Peer Review) 

 در مقاالت علوم پزشکي

 2 مهر 1

 اساتيد هيأت علمي،

دانشجويان تحصيالت 

 تکميلي و دستياران

 حبيب زاده فرخ دکتر

 دکتر فرهاد هنجني

 مصلح شيرازی محمدامين دکتر

ر يک مقاله، چگونگي مرو، اصول اخالقي، انواع داوری همتا، هدف از داوری همتا، اصول و ابعاد داوری

 دهيگزارش نحوه

(C.6)  
اصول کار، کالبدگشايي و 

حيوانات نمونه برداری در 

 آزمايشگاهي

4 

 ارديبهشت

 مرداد 

 آبان

 بهمن

2 
و  دانشجويان

 کارشناسان پژوهشي

 دکتر امين درخشان فر

 روش فردفدکتر علي پوست 

 دکتر سيده سارا هاشمي

 دکتر محجوب واحدی

کار ، ي رتناتومآ، زمايشگاهيآشرايط نگهداری حيوانات ، ژگي های حيوانات آزمايشگاهيشنايي با ويآ

 ، ... و سان کشيآ زمايشگاهي: به دست گرفتن و مقيد کردن، خونگيری، تزريقات،آبا حيوانات 

 اخالق کار با حيوانات آزمايشگاهي، کالبد گشايي و نمونه برداری

(C.7) 
انتشار آثار اخالق در 

 پژوهشي
 1 مهر 1

اساتيد هيأت علمي، 

 دستياراندانشجويان، 

 و کارشناسان پژوهشي

 حبيب زاده فرخ دکتر

 محبوبه يداللهي دکتر 

 خانم اشرف سيمي

يمار در بنحوه انتخاب ، پزشکي درتحقيقات اخالق اصول، پزشکي تحقيقات در اخالق تاريخچه و مقدمه

 صولا، زه نامهدر چه مواردی اجازه نامه آگاهانه الزم است و نحوه تهيه اجا، تحقيقات از نظر اخالقي

، اله چاپ کردآيا از يک کار تحقيقاتي مي توان چند مق، سرقت ادبي نشويمچگونه دچار ، نشر در اخالق

 عملي کار، شرايط نويسنده بودن

(C.8)  
 صول اخالقي درا

 کارآزمايي های باليني 
 1 آذر 1

اساتيد هيأت علمي،  

دانشجويان تحصيالت 

 تکميلي و دستياران

 دکتر جعفر حسن زاده

 دکتر سيد ضياءالدين تابعي

 اميد آسمانيدکتر 

اصول ، القيبررسي کارآزمايي باليني از نظر اخ، تاريخچه اخالق در پژوهش، جايگاه اخالق در پژوهش

 ، کاربرد اصول سه گانه اخالق در پژوهش، محافظت از آزمودني های انساني

ات مالحظ، راهنمای اخالق در پژوهش های علوم پزشکي در ايران، (case presentation)کار عملي 

 )زندانيان، کودکان، زنان باردار و ...( اخالقي در گروه های آسيب پذير
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 افزارکامپيوتر نرم های کارگاه

 عنوان کارگاه

 تعداد

در 

 سال

ماه 

 *برگزاری

تعداد 

روز هر 

 کارگاه

 سر فصل های آموزشي گروه مدرسين گروه هدف

(D.1)  
 Excelآموزش نرم افزار 

 (مقدماتي)

 1 مهر 1

، دانشجويان

و  دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 مهندس داوود ايزدی

 مهندس محمدامين محمدی

ف و اضافه حذ، آشنايي با محيط نرم افزار، آشنايي با اصول کار و ساختار برنامه های آفيستعاريف 

ابت ث، مخفي کردن ستون و رديف، ارتفاع سطرها تغيير عرض ستون ها و، کردن سطرها و ستون ها

ات مديريت بر صفح، نحوه ورود خودکار اعداد، تغيير رنگ خطوط سلول ها، ستون و رديف کردن

ار با نحوه ک، نحوه انجام محاسبات رياضي بر روی داده ها، Sheet Bar در Sheet مديريت ،گسترده

ر و نحوه حذف کردن سط، نحوه اضافه کردن سطر و ستون به صفحه گسترده، توابع اصلي در اکسل

صفحه  مخفي نمودن سطر و ستون در ،نحوه تغيير پهنای سطرها و ستون ها ،صفحه گسترده ستون از

ام سلول ادغ، حذف محتويات و فرمت، نحوه فيلتر سازی خانه ها ،نحوه مرتب سازی خانه ها، گسترده

فرمول  نوار  مايشن يا عدم  نحوه نمايش، حذف داده های تکراری در هر ستون، تغييرات فونت، ها

 Pageنحوه تنظيمات هنگام چاپ صفحه کاری )، (Show/ Hideخطوط راهنما و ... در فابل ) ،سينوي

Setup) ،)... توابع  استفاده از، مروری بر فرمول های پرکاربرد اکسل )فرمول های متن، رياضي و

ذخيره فايل با فرمت های ، آشنايي با خطای اکسل، VLOOKUPو IF ،LOOKUPقدرتمند مثل 

 redoو  undo، مخفي کردن ريبون ها، مختلف

(D.2)  
با  Excelموزش نرم افزار آ

 فرمول نويسي و تأکيد بر

 رسم نمودار

 1 آذر   1

 ،دانشجويان

و  دستياران

کارشناسان 

 پژوهشي

 مهندس داوود ايزدی

  مهندس محمدامين محمدی

ندی مطالب، قالب ب، نحوه ورود اطالعات، روش های مختلف انتخاب، ويرايش spreadsheetتعاريف 

درس آفرمول نويسي، ، شرطي اطالعات، مرتب و فيلتر کردن اطالعات و انجام جستجو و جايگزيني

 ، انتخاب ناحيه چاپ و لغو آنpivotنمودار و توليد جدول  نسبي و مطلق، توليد انواع
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(D.3)  
آموزش نرم افزار 

MATLAB 

 2 بهمن 1

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي و 

 دستياران

 زماني علي دکتر

 مهندس مريم ده بزرگي

توابع ، ضيتوابع ريا ،و ماتريس آرايه، متغيرها و عملگرهای رياضي،  MATLABهای آشنايي با پنجره

، مونهنهای آماری تست، ساخت توابع، mهای نوع و فايل MATLABنويسي برنامه، رسم گراف، آماری

 مثال کاربردی پردازش تصاوير، EXCEL ،SIMULINKهای ديگر مانند ها از محيطورود داده

(D.4)  
اصول شبيه سازی 

به روش مونت کامپيوتری 

کارلو و کاربرد صحيح آن 

 در تحقيقات

 1 آذر 1

اساتيد هيأت علمي، 

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي و 

 دستياران

 مصلح شيرازی محمدامين دکتر

 خانم ساره کرباسي

 مهندس ابوالفضل کنعاني

ت کارلو کاربردهای روش مون، و تاريخچه آن روش مونت کارلومعرفي  ،سازی کامپيوتریمعرفي شبيه 

معرفي کد های مختلف ، Pseudo-random number generators، در تحقيقات علوم مختلف

با استفاده  سازشبيه سازی ترابرد پرتوهای يون اصول، ی يونساز و غير يونسازشبيه سازی ترابرد پرتوها

 های مونت کارلواشتباهات رايج در استفاده از کد مثال هايي از، MCNPکد از مثال های 

(D.5)  
طراحي درمان کامپيوتری 

 و کاربرد آن در تحقيقات
 1 ارديبهشت 1

دانشجويان 

تحصيالت تکميلي و 

 دستياران

 دکتر محمدامين مصلح شيرازی

 خانم ساره کرباسي

، يازنتصاوير مورد ، طراحي درمان سه بعدی، کامپيوتری در پرتودرماني سرطاننقش طراحي درمان 

ثال های معرفي يک نرم افزار طراحي درمان و ارائه م، IMRTمعرفي طراحي درمان ، روش های متداول

 عملي با آن


