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 نکات مهم:

 شرکت برای کلیه عموم آزاد است. .1

شرکت دانشجویان سایر دانشکده های علوم پزشکی گیالن و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در  .2

 کارگاه های پژوهشی دانشکده شرق بالمانع می باشد.

 یصدور گواهبدلیل اهمیت پالگریسم در پژوهش و اهمیت دوچندان در برهه ی زمانی حاضر، * ***** .3

 باشد. یم پژوهش، در ، کارگاه اخالق4محترم، منوط به شرکت کارگاه شماره  انیدانشجو یکارگاه ها یتمام

 4 همچنین برای آن دسته از دانشجویان غایب در کارگاه حضوری اخالق در پژوهش، کارگاه شماره .4

همچنین پکیج آماده شده در بر گزار خواهد شد. نیز  WEBINARبصورت  16/2/1396در تاریخ 

راستای این کارگاه، پس از برگزاری کارگاه، در سایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده شرق گیالن 

 شد. بارگزاری خواهد

با هماهنگی های انجام شده با ریاست دانشکده شرق، شرکت در کارگاه ها به منزله غیبت غیر موجه  .5

، جهت بررسی در پایان دوره لیست حضور و غیاب کارگاه های پژوهشی دانشجویانتلقی نمی شود. 

 .به معاونت آموزش داده خواهد شد حضور در کارگاه ها،

کت در کارگاه، ثبت نام اینترنتی الزامی می باشد و برای به دلیل صدور اتوماتیک گواهی های شر .6

 شرکت کنندگانی که به هر دلیلی بصورت اینترنتی ثبت نام ننموده اند گواهی صادر نخواهد شد.

پس از ثبت نام اینترنتی، تغییر در روز، ساعت و مکان برگزاری هر کارگاه به ایمیل دانشجویان ارسال  .7

 خواهد شد.

کارگاه شرکت نمایند، گواهی پایان دوره اردوی تحقیقاتی داده خواهد  8ه بیش از به دانشجویانی ک .8

 شد.

 

 با آرزوی موفقیت روز افزون

 دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی شرق گیالن -محمدحسین یکتا
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 کارگاه آزاد

 چهار شنبه  ---- 6/2/96

  

 تاریخ نوع آموزشهای ارائه شده سطح دوره و ردیف

 برگزاری

 ساعت برگزاری مدرسین برگزاری دورهمحل 

1  

 آشنایی و کار با حیوانات آزمایشگاهی

 ( تئوری) 

 

6/2/96 

 

 چهار شنبه 

 

 مامایی ، پرستاری دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

 (آمفی تئاتر)

آقای دکتر 

 رضوی

 و

 فالح آقای 

12-8 

2  

 آشنایی و کار با حیوانات آزمایشگاهی

 نفر 10 تیظرف -( ***عملی ) 

 

6/2/96 

 

 چهارشنبه

 مامایی ، پرستاری دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

 (آزمایشگاه حیوانات)

آقای دکتر 

 رضوی

 و

 فالح آقای 

18-13 

بدلیل محدود بودن تعداد رت ها، کار عملی دانشجویان و فضای  2**** کارگاه شماره 

 ظرفیت محدود می باشد. ،آزمایشگاه حیوانات دانشکده شرق

 (اولویت با دانشجویان دارای سابقه تحقیقاتی می باشد)
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 روز اول:

 پنج شنبه  --  7/2/96 

 و اصول اولیه در پروژه های تحقیقاتی جستجوآموزش : گام اول

 تاریخ نوع آموزشهای ارائه شده سطح دوره و ردیف

 برگزاری

 ساعت برگزاری مدرسین محل برگزاری دوره

و پیشرفته مقدماتی جستجو 3  

 

 «پروژه تحقیقاتی انتخاب عنوان»  +

 

ی مازهمراه داشتن سیستم ) لب تاپ ( ال »

 «است

 

7/2/96 

 

 شنبه پنج

دانشکده پرستاری ، مامایی 

 -حضرت زینب )س(

-پیراپزشکی شرق گیالن

 لنگرود

 (سالن کارگاه)

 رمضانی دکتر

---- 

 یکتاآقای 

12-8 

 ناهار و نماز

4  

 

 پژوهش در اخالق

 

7/2/96 

 

 پنج شنبه

 مامایی ، پرستاری دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

کمیته تحقیقات  دفتر)

 (دانشجویی

دکتر اسماعیل 

 پور
14:30-13 

 استراحت

 نرم افزار آخرین تغییرات در با  ییآشنا  5

Endnote X8 و رفرنس نویسی  

 (جستجو پیشرفتهکاربرد آن در )+
الزامی همراه داشتن سیستم ) لب تاپ ( » 

 «است

 

7/2/96 

 

 شنبهپنج

 مامایی ، پرستاری دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

 (سالن کارگاه)

 رمضانی دکتر

------ 

 یکتاآقای 

18-15 

 2و  1کارگاه های شماره منوط به شرکت  ،صدور گواهی تمامی کارگاه های دانشجویان محترم** 

 می باشد.
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 روز دوم:

 جمعه  --  8/2/96 

 روش شناسی: گام دوم

 تاریخ نوع آموزشهای ارائه شده سطح دوره و ردیف

 برگزاری

 برگزاریساعت  مدرسین محل برگزاری دوره

6  

: پزشکی علوم در پژوهشی مطالعات انواع

 پروپوزال اجرا روش نوشتن با آشنایی

 

 

8/2/96 

 

 جمعه

 مامایی ، پرستاری دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

 (سالن کارگاه)

آقای دکتر 

 حمیدی

 

12-8 

 ناهار و نماز

 اصولینگارش پروپوزال نویسی و آموزش : گام سوم

7  

 در ده گام نویسی پروپوزال

 

 RTS+آموزش سامانه پژوهشی 

 

 

8/2/96 

 

 جمعه

 مامایی ، پرستاری دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

 (06سالن )

 

 آقای یکتا

- 

 آقای فالح

17-13 
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 :سومروز 

 پنج شنبه  --  14/2/96 

 

 

  

 اصولینگارش پروپوزال نویسی و آموزش : گام سوم

 تاریخ نوع آموزشهای ارائه شده سطح دوره و ردیف

 برگزاری

 ساعت برگزاری مدرسین محل برگزاری دوره

8  

 آشنایی کلی با ساختار مقاله علمی+

 انتخاب ژورنال مناسب

 

14/2/96 

 

 پنج شنبه

 مامایی ، پرستاری دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

تحقیقات کمیته  دفتر)

 (دانشجویی

دکتر آقای 

 حمیدی

-- 

 آقای یکتا 

- 

 خانم رضایتی

12-8 

 ناهار و نماز

 پیشرفته آموزش اصول تکمیلی و: گام چهارم

9  

 

+ همایش در مقاله خالصه ارائه نحوه

 آموزش طراحی پوستر

 

 

 

14/2/96 

 

 پنج شنبه

 مامایی ، پرستاری دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

 (06سالن )

 آقای مشتاقی

- 

فالح آقای 

 نژادمرتضی

15-13 

 استراحت

10  

  و متاآنالیز کارگاه مرور سیستماتیک

 (1-)مقدماتی

+ 

 طرح موضوع برای کنگره قزوین

 

14/2/96 

 

 پنج شنبه

 مامایی ، پرستاری دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

تحقیقات کمیته  دفتر)

 (دانشجویی

 

 آقای یکتا

- 

 آقای مشتاقی

 

 

 

 

18-15:30 

 نفر( 7-ظرفیت محدود) -آزاد می باشد 10کارگاه شماره 

 (اولویت با دانشجویان دارای سابقه تحقیقاتی می باشد)
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 :چهارمروز 

 جمعه  --  15/2/96 

 

 

 

 .پژوهشی شرق گیالن استقبال می نماییم-صمیمانه از حضور شما در کارگاه های آموزشی

 پیشرفته آموزش اصول تکمیلی و: گام چهارم

 تاریخ نوع آموزشهای ارائه شده سطح دوره و ردیف

 برگزاری

 ساعت برگزاری مدرسین محل برگزاری دوره

 23نسخه  SPSSنرم افزار  آموزش  11

 ورود اطالعات و آنالیز آماری

 
 «همراه داشتن سیستم ) لب تاپ ( الزم است » 

 

15/2/96 

 

 جمعه

 مامایی ، پرستاری دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

 (سایت)

خانم دکتر 

 غالمی

 

12-8 

 ناهار و نماز
12  

 کارگاه عملی پروپوزال نویسی

 
 «همراه داشتن سیستم ) لب تاپ ( الزم است » 

 

15/2/96 

 

 جمعه

 مامایی ، پرستاری دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

کمیته تحقیقات  دفتر )

 ( دانشجویی

 آقای یکتا 

- 

 رمضانی دکتر

- 

 آقای مشتاقی

18-13 

 نفر( 10-)ظرفیت محدود -آزاد می باشد 12شماره کارگاه 


