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کارگاه های آمار و اپيدميولوژی
تعداد
در

عنوان کارگاه

سال
)(A.1
تجزيه و تحليل آماری

2

داده های پژوهشي با

ماه
برگزاری*

ارديبهشت
آذر

تعداد
روز هر
کارگاه

2

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر پيمان جعفری
دکتر زهرا باقری
دکتر زهرا شايان
آقای کامران مهرباني
خانم قائم مقامي

وارد کردن داده های پژوهشي و باليني در نرم افزار ،کد گذاری مجدد و انتخاب بخشي از داده ها ،انجام
عمليات رياضي در نرم افزار ،محاسبه شاخصهای توصيفي و رسم نمودار با استفاده از داده های پژوهشي
باليني ،آزمون  Tمستقل و معادل ناپارامتری آن با استفاده از داده های پژوهشي باليني ،آزمون  Tزوجي
و معادل ناپارامتری آن با استفاده از داده های پژوهشي باليني ،آزمون کای -اسکوئر با استفاده از داده
های پژوهشي باليني ،آزمون آناليز واريانس يکطرفه و معادل ناپارامتری با استفاده از داده های پژوهشي
باليني رگرسيون خطي

2

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر زهرا باقری
دکتر پيمان جعفری
دکتر سعيده پوراحمد
دکتر مرضيه دوست فاطمه

تعريف کارآزمايي های باليني و انواع فازها (فاز  ،)3،2،1انواع طرحها در کارآزمايي های باليني
شامل:الف) طرحهای موازی ) ،(Parallel Designب) طرحهای متقاطع )،(Cross-over Design
ج) طرحهای دنباله ای گروهي يا تدريجي ) ،(Group Sequential Designتعيين حجم نمونه در
کارآزمايي های باليني با نرم افزار ) ،NCSS (PASSتحليل توان) (Power Analysisبا نرم افزار
) ،NCSS(PASSانواع روشهای تصادفي سازی :الف) تصادفي سازی ساده ،ب) تصادفي سازی بلوک
جايگشتي با نرم افزار  ،Random Allocationکورسازی) ،)Blindingمتا آناليز با نرم افزار ،NCSS
طرحهای متقاطع با نرم افزار NCSS

استفاده از نرم افزار SPSS

)(A.2
کارآزمايي های باليني

**

)(A.3
مرور نظام مند
)(Systematic Review

**

)(A.4
مطالعات متاآناليز با استفاده
**
از نرم افزار Stata

)(A.5
**

مطالعات اپيدميولوژيک

2

1

ارديبهشت
مهر

بهمن

گروه هدف

گروه مدرسين

سر فصل های آموزشي

2

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر فرخ حبيب زاده
آقای محمد صالحي

تعريف  ،Systematic Reviewجايگاه  Systematic Reviewدر پزشکي مبتني بر شواهد ،چه
زماني از  Systematic Reviewاستفاده کنيم؟ ،تدوين پروتکل جستجو و غربالگری مقاالت ،بازيابي
اطالعات ،ارزيابي مقاالت ،Publication Bias ،نتيجه گيری نهايي و متا آناليز

1

مهر

2

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر جعفرحسن زاده
آقای سعيد قنبری

آشنايي مقدماتي با نرم افزار  ،Stataورود و فراخواني داده ها به نرمافزار ،Stataمروری بر پزشکي
مبتني بر شواهد ،رابطه مرور نظاممند و متاآناليز ،مراحل انجام يک متاآناليز در  ،Stataآشنايي با
اندازههای اثر ،تبيين ويژگيهای دادههای مورد نياز متاآناليز و استخراج آنها از مقاالت ،معرفي مدل اثر
ثابت و اثر تصادفي ،مفهوم ناهمگوني در متاآناليز ،متاآناليز دادههای پيوسته ،تحليل زيرگروهي
( ،)Subgroup analysisکار عملي  +پرسش و پاسخ

1

آبان

2

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر عباس رضائيان زاده
آقای سيد حميدرضا طباطبايي
دکتر عليرضا ميراحمدی زاده
دکتر هاله قائم

مطالعات توصيفي (مقطعي ،اکولوژيک ،)Case- Series ،مطالعه مورد -شاهدی ،مطالعه هم گروهي،
مطالعه غربالگری ،کارآزمايي باليني
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انواع مطالعات اپيدميولوژی ،اصول ،چارچوب و انواع مطالعات کوهورت ،کوهورت های مبتني بر
جمعيت ،اندازه گيری مواجهه يا  Exposureدر مطالعات کوهورت ،اندازه گيری پيامد يا Outcome
در مطالعات کوهورت ،اصول پيگيری نمونه ها در مطالعات کوهورت ،نقد پروپوزال و مقاالت کوهورت
) ،(Critical Appraisalکوهورت های پيش آگهي کننده ) ،(Prognostic Cohortمدل ها و
آناليزهای تحليلي ،آناليزهای بقا در مطالعات کوهورت ،فرم های الزم در مطالعات کوهورت ،نحوه
درخواست ،ثبت و اجرای مطالعات کوهورت در دانشگاه علوم پزشکي شيراز

)(A.6
مطالعات کوهورت و
**
اصول داده کاوی

1

آذر

2

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر عباس رضائيان زاده
آقای سيد حميدرضا طباطبايي
دکتر عليرضا ميراحمدی زاده
دکتر هاله قائم

)(A.7
پژوهش های کيفي

1

دی

3

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي،
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي

دکتر ليال بذرافکن
دکتر علي اکبر فقيهي

)(A.8
آَشنايي با نرم افزار گراف پد
)(Prism

2

تير
دی

2

دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي

آقای سعيد قنبری
خانم سمانه نعمت اللهي

)(A.9
پايايي و روايي پرسشنامه

1

آبان

1

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان و
دستياران

دکتر پيمان جعفری
دکتر زهرا باقری

تعريف پايايي و شيوه محاسبه آن ،تعريف انواع روايي (روايي همگرايي ،روايي واگرايي ،روايي ساختار)،
نحوه محاسبه روايي و پايايي در نرم افزار SPSS

)(A.10
مدل سازی پيشرفته آماری

1

مهر

1

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر پيمان جعفری
دکتر زهرا باقری

مدل رگرسيون خطي ،مدل رگرسيون لجستيک ،مدل رگرسيون کاکس ،تحليل داده های اندازه های
تکراری

تعريف و تبيين پژوهش کيفي ،مقايسه پژوهش کمي با پژوهش کيفي ،آشنايي با صورتهای مختلف
پژوهش های کيفي ،چگونگي بکارگيری نتايج پژوهش های کيفي در عمل ،تبيين داليل انتخاب
پژوهش های کيفي برای انجام پژوهش ،آشنايي با روش های مختلف در مطالعات کيفي و چگونگي
انتخاب روش برای انجام يک مطالعه کيفي ،آشنايي با نحوه طراحي يک مطالعه کيفي ،آشنايي با نحوه
انتخاب مشارکت کنندگان در مطالعه کيفي ،آشنايي با روش های مختلف جمع آوری داده های کيفي،
آشنايي با فرايند و انواع مختلف مشاهده در مطالعه کيفي ،آشنايي با اصول اوليه روش مصاحبه فردی،
مالحظات اخالقي در مطالعه کيفي ،آشنايي با اصول پايه روش بحث گروهي متمرکز ،داليل انتخاب
بحث گروهي متمرکز در مطالعه کيفي ،آشنايي با نحوه انتخاب مشارکت کنندگان در روش بحث
گروهي متمرکز ،آشنايي با فرايند برنامه ريزی واجرای بحث گروهي متمرکز ،نحوه مديريت وتحليل داده
های کيفي ،دقت و استحکام در مطالعات کيفي (روايي و پايايي)
مرور مقاالت علمي معتبر ،توضيح مختصری درباره نرم افزار  ،Graphpad Prismآمارهای توصيفي و
اندازه های عددی ،رسم نمودارهای هيستوگرام و دايره ای ،برگه  Data Tablesو ورود داده ها به نرم
افزار ،آزمون های پارامتری  ،T-testآزمون پارامتری  ،One Way ANOVAآزمون ناپارامتری
 ،Wilcoxon Signed ranked testآزمون ناپارامتری  ،Mann-Whitneyآزمون
ناپارامتری ،Wilcoxonآزمون ناپارامتری ،Kruskal-Wallisآزمون تشخيص داده پرت ،آزمون چک
کردن نرماليتي مشاهدات ،عمليات گرافيگي بر روی نمودارها ،تحليل حساسيت  Sensitivityو ويژگي
 Specificityتحقيقات ،تجزيه واريانس  ANOVAيک طرفه ،دو طرفه و طرح آزمايشات ،رسم
منحني  ،ROCآناليز جداول توافقي ،آزمون  Survival Analysis ،Fishers Exact Testو رسم
نمودارهای کاپالن -ماير ،رسم نمودارهای منقطع ،آناليز همبستگي ،آناليز رگرسيون خطي
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)(A.11
مدل سازی معادالت
ساختاری و کاربرد نرم افزار
PLS

1

مهر

2

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر علي اصغر حيات
دکتر حاتم فرجي

همبستگي و عليت ،محدوديت دامنه در همبستگي ،رگرسيون خطي ساده ،رگرسيون خطي چندگانه،
تحليل مسير ،تحليل عاملي اکتشافي ،تحليل عاملي تاييدی ،مدلسازی معادالت ساختاری ،نرمافزار
PLS

کارگاه های نگارش مقاالت و ارائه علمي
تعداد
عنوان کارگاه

در
سال

)(B.1
مديريت منابع )(EndNote

)(B.2
نگارش مقاله اصيل علمي
()original article

3

1

ماه
برگزاری*

تير
مهر
بهمن

ارديبهشت

تعداد
روز هر

گروه هدف

گروه مدرسين

سر فصل های آموزشي

کارگاه

1

1

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي،
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي

دکتر نصراله عرفاني
دکتر غالمرضا عبداللهي فرد

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان،
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي

دکتر محمدامين مصلح شيرازی
دکتر اميدرضا فيروزی
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مقدمه و معرفي ساختار نرم افزار  ،EndNoteتهيه  libraryو ورود دستي رفرنسها ،انتقال رفرنسها از
منابع الکترونيکي به  ،libraryاستفاده  libraryدر ساختار مقاله ،موارد متفرقه ،تمرين و پاسخگويي به
سواالت ،مروری بر مراحل ساخت  Libraryدر  EndNote-X7و استفاده از آن در مقاله نويسي ،گروه
بندی رفرنسها در  ،EndNote-X7کار با  PDFمقاالت در ( EndNoteروش های کالسيک ،ايمپورت
با درگ کردن و  ،)....به روز رساني رفرنس های موجود در  EndNoteاز طريق اينترنت ،تهيه ليست
خروجي موضوعي از رفرنسهای موجود در  EndNoteبر اساس  styleدلخواه ،کار با  styleهای
رفرنس نويسي در ( EndNoteجاگذاری ،ويرايش و ساخت يک  styleجديد) ،ساخت چهارچوب فايل
 Wordمتناسب با مجالت مختلف با استفاده از  ،EndNoteاستخراج رفرنس های درون يک فايل
 Wordتهيه شده با ( EndNoteدر قالب يک ، )EndNote libraryتنظيمات ( EndNoteتغيير
فيلد های صفحه نمايش ،مدهای مختلف نرم افزار ،شخصي سازی  ،layoutارسال کامل يک
 ،EndNote libraryآشنايي با ليست اصطالحات ) (Term listو کاربرد آن ،و  ،)...نکات کاربردی
برخي پايگاه داده های مقاالت در خصوص ( EndNoteتنظيمات انتقال رفرنس از Google
 ،Scholarکليپ بورد  ،PubMedانتقال رفرنس با  ،)... ، PMIDرفرنس دهي در  PowerPointبا
استفاده از  ،EndNoteمباحث آزاد ،پرسش و پاسخ و رفع اشکال
اهميت مقاالت اصيل علمي ،نگارش متن با در نظر گرفتن ديدگاه خواننده مقاله ،تعيين پيام اصلي
مقاله ،ساختار يک مقاله اصيل ،روش سيستماتيک نگارش يک مقاله اصيل ،ترتيب نگارش بخش های
مختلف يک مقاله اصيل ،اهميت عنوان ،چکيده و کليد واژه ،انتخاب عنوان مقاله ،نگارش انواع چکيده
مقاله ،انتخاب کليد واژه با و بدون استفاده از  ،Meshروند ارائه مطالب در مقدمه ،دسته بندی اطالعات
در بخش مواد و روش ها ،نحوه ارائه انواع مختلف نتايج ،المان های يک بحث مناسب ،نتيجه گيری در
مقياس صحيح و بيان آن ،اشتباهات رايج در نگارش مقاالت اصيل علمي،کار عملي
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)(B. 3
چگونه يک مقاله پژوهشي

1

مرداد

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر فرخ حبيب زاده
دکتر فرهاد هنجني

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر فرخ حبيب زاده
دکتر فرهاد هنجني

1

دانشجويان،
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي

دکتر مهناز يداللهي
آقای حسين ارگاسي

1

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان،
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي

دکتر محمدامين مصلح شيرازی
دکتر فرهاد هنجني

1

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان،
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي

دکتر محمدامين مصلح شيرازی
خانم نغمه نامداری

2

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر فرخ حبيب زاده
محبوبه يداللهي
اشرف سيمي

2

خوب بنويسيم )مقدماتي(
)(B. 4
چگونه يک مقاله پژوهشي

1

دی

2

خوب بنويسيم )پيشرفته(
)(B.5
آشنايي با ارسال مقاالت به

1

آبان

ژورنال های علمي

)(B.6
چگونه يک سخنراني علمي

1

آبان

تأثيرگذار ارائه دهيم

)(B.7
چگونه يک پوستر علمي

1

اسفند

تأثيرگذار ارائه دهيم

)(B.8
چگونه يک مقاله تحقيقاتي را
بخوانيم و بفهميم

1

)(B.9
نگارش علمي به زبان
انگليسي
)(Academic Writing

1

آبان

مرداد

2

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان،
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي

دکتر نسرين شکرپور
دکتر الله خجسته
آقای حسين ارگاسي

Page 4 of 9

انواع مقاالت ،انتخاب مجله مناسب ،الگوی مناسب جهت گزارش انواع مقاالت ،ساختار مقاله اصيل
علمي ،نحوه صحيح نگارش بخش های مختلف يک مقاله ،روند کار در دفتر مجله و پاسخگويي به
داوران ،نحوه  ،Submissionنگارش  ،Case Reportنگارش Letter
اصول نگارش ،نحوه ی نگارش مقاله اصيل علمي ،بحث و تبادل نظر درباره مقاله (سؤال پژوهشي/
فرضيه) ،مقدمه و نگارش آن ،روش کار و نتايج ،جداول و نمودارها ،اخالق نشر ،کار عملي (مرور مقاله به
طور کلي) ،بحث ،خالصه مقاله ،کليد واژه و عنوان ،پرسش و پاسخ

ساختارهای يک مقاله از ديدگاه ارسال به ژورنال ،نحوه ثبت نام در مجله مورد نظر ،نحوه وارد کردن
تصاوير و جدول ها ،تهيه  Cover letterو اهميت آن ،پيگيری موارد سابميت شده

انواع روش های ارائه سخنراني ،مالحظات کلي در ارائه سمينار ،ارائه سخنراني کوتاه در کنفرانس ها،
نکات ويژه مربوط به  ،PowerPointاشتباهات رايج در ارائه سخنراني علمي ،کار عملي

انواع روش های ارائه پوستر علمي ،نحوه طراحي پوستر علمي ،اشتباهات رايج در ارائه پوستر علمي،
مثال های عملي با استفاده از نرم افزارهای  PowerPointو  ،Publisherکار عملي

انواع طرحهای مطالعاتي و قابليتهای آنها ،ساختاريک مقاله علمي به طور کلي ،هر قسمت از مقاله
بيانگر چه چيزی است؟ فهميدن يافتهها ،شاخصهای مرکزی ،شاخصهای پراکندگي ،کسرها و نرخها
( ،)Ratios & Ratesارزيابي ريسک ،آزمون فرضيه و مفهوم  ،p valueمفهوم ارتباط و توافق بين دو
متغير ( ،)Association vs. Agreementمهمترين انواع رگرسيون ،فهميدن آناليز بقاء ،درک نتايج
 Systematic Reviewو  Meta-Analysisو سطوح شواهد

Types of sentences, parallel structure in writing, subject-verb agreement,
noun clauses, adjective clauses, adverb clauses

برنامه مدون کارگاه های مرکز مشاوره تحقيقات و کامپيوتر ( )RCCدر سال 1397
)(B.10
آموزش نامه نگاری حرفه ای
به زبان انگليسي و چگونگي
آماده کردن CV

1

آبان

1

)(B.11
آموزش پاراگراف نويسي

1

ارديبهشت

1

)(B.12
آموزش فن ترجمه

1

مهر

1

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان،
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي
اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان،
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي
اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان،
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي

دکتر نسرين شکرپور
دکتر اميريوسف فرهمندی
آقای حسين ارگاسي

آقای حسين ارگاسي
دکتر فرامرز امين الری

آقای حسين ارگاسي
دکتر فرامرز امين الری

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

آشنايي با نگارش پاراگراف ،چگونه ساختار يک پاراگراف را تنظيم کنيم ،چگونه يک Topic
 Sentenceموفق بنويسيم ،تکنيک های حمايت از يک جمله ،متدهای نگارش يک پاراگراف ،چگونه
يک انشای خوب بنويسيم

آشنايي با ترجمه ،مراحل ترجمه ،استراتژی ترجمه ،بحث و گفتگوی گروهي بر روی متون ترجمه شده

کارگاه های آموزش ،داوری و پايش پژوهش
تعداد
عنوان کارگاه

در
سال

ماه
برگزاری*

تعداد
روز هر

گروه هدف

گروه مدرسين

سر فصل های آموزشي

کارگاه

)(C.1
جستجوی منابع الکترونيک

2

ارديبهشت
دی

1

دانشجويان ،دستياران
و کارشناسان پژوهشي

خانم زهرا امين زاده
خانم سارا کريم زاده
خانم شيرين دهقان

اصول جستجوی موفق در منابع اطالعاتي ،شيوه طراحي استراتژی جستجوی مناسب در منابع
اطالعاتي ،معرفي کتابخانه الکترونيک و منابع الکترونيک در دسترس دانشگاه ،آشنايي با Google
 Scholarو نحوه جستجوی مقاالت در اين موتور جستجو ،آشنايي با  PubMedو نحوه جستجوی
مقاالت ،مفهوم  Meshو کاربرد آن در جستجو ،آشنايي با  Science Directو اصول جستجوی
موفق در آن

)(C.2
علم سنجي

1

مرداد

1

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان تحصيالت
تکميلي ،دستياران و
کارشناسان پژوهشي

دکتر فرخ حبيب زاده
دکتر ناهيد حاتم
خانم نگار فيروزی
خانم نيلوفر برهمند

تعريف علم سنجي ،معرفي سيستمهای نمايه سازی معتبر ( PMC, DOAJ, EBSCO, SCOPUS,
 ،)EMBASE, MEDLINE, ISIشاخصهای مهم علمسنجي نشريات ،شاخصهای مهم علمسنجي
پژوهشگران ،شاخصهای مهم علم سنجي مراکز تحقيقاتي و دانشگاه ها
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)(C.3
روش تحقيق

2

ارديبهشت
آبان

3

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان ،دستياران
و کارشناسان پژوهشي

دکتر مهرداد عسکريان
دکتر غالمرضا عبداللهي فرد
دکتر نگين هادی
دکتر زهرا شايان
دکتر زهرا باقری

اولويت بندی ،تعيين موضوع و تنظيم عنوان ،بيان موضوع ،بررسي متون ،اهداف ،سئواالت و فرضيات،
متغيرها ،نمونه گيری ،انواع روش های اپيدميولوژيک ،تهيه فرم گردآوری اطالعات و روش های
نمايش اطالعات ،ثبت پروپوزال ،جدول گانت ،اخالق در پژوهش

)(C.4
پروپوزال نويسي و انواع

1

آذر

1

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان ،دستياران
و کارشناسان پژوهشي

دکتر غالمرضا حاتم
دکتر مهرداد عسکريان
دکتر غالمرضا عبداللهي فرد

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

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان ،دستياران
و کارشناسان پژوهشي

دکتر محمدامين مصلح شيرازی
دکتر فرخ حبيب زاده

تفاوت های بين داوری همتايان ) (Peer Reviewو نقد تخصصي ) ،(Critical Appraisalاهميت
داوری همتايان و فوايد انجام آن ،اصول اخالقي حاکم بر داوری همتايان ،فرايندهای داوری همتايان،
معيارهای پذيرش و رد انجام داوری مقاله ،وظايف و مسؤوليت های داور مقاله ،روش سيستماتيک
داوری يک مقاله ،نگارش متن داوری و ساختارهای متنوع آن در مجالت مختلف ،ارايه پيشنهادات در
داوری همتايان ،مشکالت شايع در داوری مقاالت ،جايگاه نقد تخصصي متون در پزشکي مبتني بر
شواهد ،خواندن نقادانه يک مقاله ،سواالت کليدی مدنظر در نقد انواع مختلف متون در علوم پزشکي،
ابزارهای تسهيل کننده نقد مقاالت

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان تحصيالت
تکميلي و دستياران

دکتر فرخ حبيب زاده
دکتر محمدامين مصلح شيرازی

هدف از داوری همتا ،اصول و ابعاد داوری ،انواع داوری همتا ،اصول اخالقي ،چگونگي مرور يک مقاله،
نحوه گزارشدهي

دانشجويان و
کارشناسان پژوهشي

دکتر امين درخشان فر
دکتر علي پوست فروش فرد
دکتر سيده سارا هاشمي
دکتر محجوب واحدی

آشنايي با ويژگي های حيوانات آزمايشگاهي ،شرايط نگهداری حيوانات آزمايشگاهي ،آناتومي رت ،کار
با حيوانات آزمايشگاهي :به دست گرفتن و مقيد کردن ،خونگيری ،تزريقات ،آسان کشي و ، ...کالبد
گشايي و نمونه برداری ،اخالق کار با حيوانات آزمايشگاهي

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان ،دستياران
و کارشناسان پژوهشي

دکتر فرخ حبيب زاده
دکتر محبوبه يداللهي
خانم اشرف سيمي

مقدمه و تاريخچه اخالق در تحقيقات پزشکي ،اصول اخالق درتحقيقات پزشکي ،نحوه انتخاب بيمار
در تحقيقات از نظر اخالقي ،در چه مواردی اجازه نامه آگاهانه الزم است و نحوه تهيه اجازه نامه،
اصول اخالق در نشر ،چگونه دچار سرقت ادبي نشويم ،آيا از يک کار تحقيقاتي مي توان چند مقاله
چاپ کرد ،شرايط نويسنده بودن ،کار عملي

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان تحصيالت
تکميلي و دستياران

دکتر جعفر حسن زاده
دکتر سيد ضياءالدين تابعي
دکتر اميد آسماني

مطالعات

)(C.5
داوری و نقد تخصصي

1

بهمن

1

مقاالت

)(C.6
داوری همتا
)(Peer Review
در مقاالت علوم پزشکي
)(C.7
اصول کار ،کالبدگشايي و
نمونه برداری در حيوانات

1

3

آزمايشگاهي
)(C.8
اخالق در انتشار آثار

1

آذر

2

تير
آذر
اسفند

2

مهر

1

پژوهشي

)(C.9
اصول اخالقي در کارآزمايي
های باليني

1

آذر

1
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جايگاه اخالق در پژوهش ،تاريخچه اخالق در پژوهش ،بررسي کارآزمايي باليني از نظر اخالقي ،اصول
محافظت از آزمودني های انساني ،کاربرد اصول سه گانه اخالق در پژوهش ،کار عملي
) ،(case presentationراهنمای اخالق در پژوهش های علوم پزشکي در ايران ،مالحظات اخالقي
در گروه های آسيب پذير (زندانيان ،کودکان ،زنان باردار و )...
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)(C.10
اصول تفکر نقادانه

1

)(C.11
پزشکي مبتني بر شواهد
(Evidence Based
)Medicine

1

شهريور

تير

1

1

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان تحصيالت
تکميلي و دستياران

دکتر اکبر سلطاني
مدرس مدعو

اساتيد هيأت علمي
باليني و دستياران

دکتر محمدجواد کجوری
دکتر محمدرضا دهقاني
دکتر ميترا اميني

مروری بر تفکر نقاد ،نيازها و چالش ها ،استدالل چيست؟ تبيين چيست؟ استدالل استقرايي ،اصول
استدالل علمي ،کاربرد شواهد ) (factsو عقيده ) ،(opinionمغالطات ،جمع بندی
مقدمه و بيان اهميت  ،Evidence Based Medicineسايت های جستجو در  ،EBMتصميم
گيری باليني ،مقدمه ای بر نقد تخصصي مقاالت ) ،(Critical Appraisalارزيابي نقادانه مقاالت
تشخيصي ،ارزيابي نقادانه مقاالت درمان ،مرور نظام مند مقاالت ،جمع بندی ،پرسش و پاسخ

کارگاه های مديريت پژوهش درحوزه توسعه فناوری
تعداد
در

عنوان کارگاه

سال
)(D.1
آشنايي با قوانين

1

ماه
برگزاری*

تير

تعداد
روز هر
کارگاه

1

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان تحصيالت
تکميلي ،دستياران و
کارشناسان پژوهشي

دکترسيد جليل معصومي
دکتر هاشم منتصری

1

اساتيد هيأت علمي،
مديران و کارشناسان
مراکز رشد و
کارشناسان پژوهشي

دکتر ايمان جوکار
دکتر مصطفي ماندگار

اساتيد هيأت علمي،
مديران ،کارشناسان
مراکز رشد و
کارشناسان پژوهشي

دکتر اسماعيل ميرزايي
دکتر مصطفي ماندگار

شرکت های دانش بنيان

)(D.2
مدل های کسب و کار

**

)(D.3
مالکيت فکری و ثبت
پتنت

1

1

آبان

بهمن

گروه هدف

گروه مدرسين

سر فصل های آموزشي

1
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آشنايي با شرکتهای دانش بنيان (اهداف  ،ماهيت و  ،)...نحوه راه اندازی شرکتهای دانش بنيان
(شرايط دانش بنيان شدن ،احراز صالحيت دانش بنيان ،)... ،نحوه فعاليت شرکتهای دانش بنيان در
دانشگاه علوم پزشکي شيراز ،آشنايي با قوانين حمايتي از شرکتهای دانش بنيان (درحوزه ماليات،
فروش محصول ،خدمت سربازی کارکنان  ،صادرات و  ،)...تشريح قوانين و مقررات و آيين نامه ها،
تسهيالت و وام ها (شرايط برخورداری از تسهيالت)
مفهوم مدل کسب و کار ،روشهای مختلف بيان و تشريح مدل کسب و کار ،نوآوری و سطوح مختلف
آن ،فرصتشناسي و ارتباط آن به مدل کسب و کار ،گونههای استاندارد مدل کسب و کار (دورهای بر
مدلهای کسب و کار شرکتها و محصوالت موفق) ،تمهای مختلف موجود در مدلهای کسب و کار،
روشهای طراحي مدل کسب و کار از ابتدا ،روشهای قيمتگذاری محصوالت و خدمات در مدلهای
کسب و کار ،پيادهسازی مدلهای کسب و کار
آشنايي با کليات و مصاديق مالکيت فکری (ثبت اختراع ،عالمت تجاری ،طرح های صنعتي ،کپي
رايت و غيره) ،آشنايي با قوانين ملي و معاهدات بينالمللي در حوزه مالکيت فکری ،آشنايي با شرايط
ثبت ،روند ثبت و مدارک الزم برای ثبت اختراع داخلي (بر اساس قوانين ثبت اختراع داخل کشور)،
آشنايي با روندها و مکانيزمهای ثبت اختراعات بينالمللي (با رويکرد تجاری سازی فناوری) ،معرفي
نهادهای ملي و دستگاههای متولي حامي ثبت اختراع و حامي تجاری سازی اختراعات به همراه
آموزش نحوه جستجوی اختراعات ثبت شده بينالمللي در پايگاههای معتبر علمي خارجي

برنامه مدون کارگاه های مرکز مشاوره تحقيقات و کامپيوتر ( )RCCدر سال 1397

کارگاه های نرم افزارکامپيوتر
تعداد
عنوان کارگاه

در
سال

ماه
برگزاری*

تعداد
روز هر

گروه هدف

گروه مدرسين

سر فصل های آموزشي

کارگاه
تعاريف آشنايي با اصول کار و ساختار برنامه های آفيس ،آشنايي با محيط نرم افزار ،حذف و اضافه
کردن سطرها و ستون ها ،تغيير عرض ستون ها و ارتفاع سطرها ،مخفي کردن ستون و رديف ،ثابت
کردن ستون و رديف ،تغيير رنگ خطوط سلول ها ،نحوه ورود خودکار اعداد ،مديريت بر صفحات
گسترده ،مديريت  Sheetدر  ،Sheet Barنحوه انجام محاسبات رياضي بر روی داده ها ،نحوه کار با

)(E.1
آموزش نرم افزار Excel

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

دانشجويان،
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي

مهندس داوود ايزدی
مهندس محمدامين محمدی

1

دانشجويان،
دستياران و
کارشناسان
پژوهشي

دکتر محمدصادق محقق زاده
مهندس داوود ايزدی
مهندس محمدامين محمدی

1

اسفند

2

دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر علي زماني
مهندس مريم ده بزرگي

آشنايي با پنجرههای  ، MATLABمتغيرها و عملگرهای رياضي ،آرايه و ماتريس ،توابع رياضي ،توابع
آماری ،رسم گراف ،برنامهنويسي  MATLABو فايلهای نوع  ،mساخت توابع ،تستهای آماری
نمونه ،ورود دادهها از محيطهای ديگر مانند  ،SIMULINK ،EXCELمثال کاربردی پردازش تصاوير

1

آذر

1

اساتيد هيأت علمي،
دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر محمدامين مصلح شيرازی
خانم ساره کرباسي
دکتر بنفشه زينلي رفسنجاني
مهندس ابوالفضل کنعاني

معرفي شبيه سازی کامپيوتری ،معرفي روش مونت کارلو و تاريخچه آن ،کاربردهای روش مونت کارلو
در تحقيقات علوم مختلف ،Pseudo-random number generators ،معرفي کد های مختلف
شبيه سازی ترابرد پرتوهای يونساز و غير يونساز ،اصول شبيه سازی ترابرد پرتوهای يونساز با استفاده
از مثال های کد  ،MCNPمثال هايي از اشتباهات رايج در استفاده از کدهای مونت کارلو

1

مهر

1

(مقدماتي)

ستون از صفحه گسترده ،نحوه تغيير پهنای سطرها و ستون ها ،مخفي نمودن سطر و ستون در
صفحه گسترده ،نحوه مرتب سازی خانه ها ،نحوه فيلتر سازی خانه ها ،حذف محتويات و فرمت ،ادغام
سلول ها ،تغييرات فونت ،حذف داده های تکراری در هر ستون ،نحوه نمايش يا عدم نمايش نوار
فرمول نويسي ،خطوط راهنما و  ...در فابل ( ،)Show/ Hideنحوه تنظيمات هنگام چاپ صفحه
کاری ( ،)Page Setupمروری بر فرمول های پرکاربرد اکسل (فرمول های متن ،رياضي و ،)...
استفاده از توابع قدرتمند مثل  LOOKUP ،IFو ،VLOOKUPآشنايي با خطای اکسل ،ذخيره فايل با
فرمت های مختلف ،مخفي کردن ريبون ها undo ،و redo

)(E.2
آموزش نرم افزار  Excelبا
تأکيد بر فرمول نويسي و

1

آذر

رسم نمودار
)(E.3
آموزش نرم افزار
MATLAB
)(E.4
اصول شبيه سازی
کامپيوتری به روش مونت
کارلو و کاربرد صحيح آن
در تحقيقات
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تعاريف  ، spreadsheetنحوه ورود اطالعات ،روش های مختلف انتخاب ،ويرايش مطالب ،قالب
بندی شرطي اطالعات ،مرتب و فيلتر کردن اطالعات و انجام جستجو و جايگزيني ،فرمول نويسي،
آدرس نسبي و مطلق ،توليد انواع نمودار و توليد جدول  ،pivotانتخاب ناحيه چاپ و لغو آن

برنامه مدون کارگاه های مرکز مشاوره تحقيقات و کامپيوتر ( )RCCدر سال 1397
)(E.5
طراحي درمان کامپيوتری

1

اسفند

و کاربرد آن در تحقيقات

*

1

دانشجويان
تحصيالت تکميلي و
دستياران

دکتر محمدامين مصلح شيرازی
خانم ساره کرباسي

نقش طراحي درمان کامپيوتری در پرتودرماني سرطان ،طراحي درمان سه بعدی ،تصاوير مورد نياز،
روش های متداول ،معرفي طراحي درمان  ،IMRTمعرفي يک نرم افزار طراحي درمان و ارائه مثال
های عملي با آن

جهت اطالع از تاريخ دقيق برگزاری کارگاه های فوق به لينک  http://rcc-kargah.sums.ac.irمراجعه فرموده و در کانال تلگرام مرکز

) (@rcckargahعضو شويد .در ضمن کارگاه هايي خارج از برنامه مدون نيز بطور موردی اعالم و برگزار خواهند شد.
**

طبق نامه مورخ  96/07/11معاون محترم پژوهشي و فناوری دانشگاه ،به اطالع پژوهشگران محترم مي رساند ،از ابتدای سال  1397ارائه گواهي شرکت در

کارگاه های آموزشي روش پژوهش متناسب با هريک از روش شناسي های پژوهشي زير برای مجريان اول در هنگام ارسال طرح پژوهشي الزامي است.
رديف

روش شناسي طرح پژوهشي

عنوان کارگاه آموزشي

1

کارآزمايي باليني

کارآزمايي های باليني

2

مرور نظام مند )(Systematic Review

مرور نظام مند

3

متا آناليز

مطالعات متا آناليز با استفاده از نرم افزار Stata

4

کوهورت

کوهورت و اصول داده کاوی

5

مطالعات اپيدميولوژيک

مطالعات اپيدميولوژيک

6

طرح های فناورانه و محصول محور

مدل های کسب و کار
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