
98تا  96از سال  کمیته تحقیقات دانشجویی عناوین کارگاه های برگزار شده  

 تاریخ نام مدرس عنوان کارگاه و ژورنال کالب ها

ی شیخیاندکتر عل آشنایی با جستجوی مقدماتی و پیشرفته 1 96نیمه اول سال   

96نیمه اول سال دکتر فردین کریمی آشنایی با مرکز رشد و فناوری 2  

96نیمه دوم سال دکتر فردین کریمی مقدماتیspssآشنایی با نرم افزار 3  

96نیمه دوم سال سرکارخانم مهوش کلهر جستجو در پایگاه های داخلی و خارجی)ویژه دانشجویان خانم( 4  

ر پایگاه های داخلی و خارجی)ویژه دانشجویان آقا(جستجو د 5 96نیمه دوم سال سرکارخانم مهوش کلهر   

دانشجویان خانم ها نگین  آشنایی با چگونگی برگزاری ژورنال کالب 6

 برومند و حمیده لشنی زند

96نیمه دوم سال  

(94و95اخالق در پژوهش)ویژه دانشجویان ورودی 7 97لنیمه اول سا سرکارخانم رشیدی   

جلسه( 2روش تحقیق و انتخاب عنوان) 8 97نیمه دوم سال آقای هیوا محمدی   

جلسه(3پروپوزال نویسی) 9 97نیمه دوم سال سرکارخانم دکتر گودرزی   

آشنایی با چگونگی شرکت در کنگره ها و پوسترسازی توسط  10

 شبکه بین المللی یوسرن

دانشجو آقای سجاد 

گودرزی)از دانشگاه علوم 

تهران(پزشکی   

97نیمه دوم سال  



31/01/98 سرکارخانم مهوش کلهر آشنایی با مبانی کامپیوتر 11  

07/02/98 سرکارخانم مهوش کلهر آشنایی با سیستم عامل ویندوز 12  

14/02/98 سرکارخانم مهوش کلهر (Wordآشنایی با مبانی کامپیوتر) 13  

مهوش کلهرسرکارخانم  (PowerPointآشنایی با مبانی کامپیوتر) 14  21/02/98  

28/02/98 سرکارخانم مهوش کلهر Pubmedآشنایی با پایگاه اطالعاتی 15  

04/03/98 سرکارخانم مهوش کلهر Medline Plusآشنایی با پایگاه اطالعاتی  16  

11/03/98 سرکارخانم رشیدی روش تحقیق و انتخاب عنوان 17  

لهرسرکارخانم مهوش ک آشنایی با سامانه های نوپا 18  11/03/98  

22/08/1398 سرکار خانم الهام گودرزی SPSSآشنایی مقدماتی با نرم افزار 19  

13/09/1398 سرکار خانم یاراحمدی آشنایی با اصول مقاله نویسی)جلسه اول( 20  

20/09/1398 سرکار خانم ذوالنوری آشنایی با اصول مقاله نویسی)جلسه دوم( 21  

عات پژوهشی کشورآشنایی با نظام نوین اطال 22 09/1398//19 سرکارخانم مهوش کلهر   

برای پرسنل 98 تا  96عناوین کارگاه های برگزار شده از سال   

 تاریخ مدرس عنوان کارگاه و ژورنال کالب ها ردیف

 1398 دکتر فاطمه گودرزی آشنایی با مطالعات کیفی 1

کیفینویسی  آشنایی با پروپوزال 2  1398 دکتر فاطمه گودرزی 

مراقبین خانواده و تجربیات زیستی تبیین  :ژورنال کالب مطالعه 

 بیماران با زندگی نباتی
 1398 دکتر فاطمه گودرزی



 

 1397 مهوش کلهر آشنایی با پایگاه کلینیکال کی 

مهندسین مدعو از معاونت  آشنایی با سامانه پژوهشیار جدید 

 دانشگاه

1398 


