
 

 سمه تعالیاب
 

 مدرسه پژوهش ویژه دانشجویان علوم پزشکیبرنامه 

                       

با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، معاونت پژوهشی  اجتماعی و ارتقای سالمتمرکز تحقیقات توسعه 

 دانشکده پرستاری و انجمن علمی پرستاری

 رضا اسماعیلیآقای دکتر کارگاه:   دبیر

 98خرداد  30لغایت  97ا اسفند ماه اری:  زمان برگز

 

 گاهمرکز مجازی دانش-مکان: سالن ابن سینا
 

 

 97اسفندماه  20اسفندماه لغایت  8زمان:  ، سالن ابن سینامکان: مرکز مجازی دانشگاه برنامه کارگاه سطح اول

 مدرس  زمان برگزاری کارگاه نام کارگاه

 افتتاحیه مدرسه پژوهش-خیرمقدم-تالوت قرآن کریم
 14-12ساعت  8/12/97چهارشنبه 

 قاری قرآن

 تعریف پژوهش، ایده پردازی و خالقیتفلسفه علم،  دکتر پیکانی -دکتر اسماعیلی

 امیمهندس حسین نظ 14-12ساعت  14/12/97سه شنبه  (Word, Excel, PowerPoint)آشنایی با بسته نرم افزاری آفیس

 خانم راحله محرابی 14-12ساعت  15/12/97چهارشنبه  آشنایی با موتورهای جستجو و بانک های اطالعاتی

 دکتر رضا اسماعیلی 14-12ساعت  21/12/97سه شنبه  (Endnote)معرفی نرم افزار  ی مطالبآشنایی با نحوه صحیح رفرنس ده

 



 سمه تعالیاب
 

 مدرسه پژوهش ویژه دانشجویان علوم پزشکیبرنامه 

                       

با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، معاونت پژوهشی  اجتماعی و ارتقای سالمتمرکز تحقیقات توسعه 

 دانشکده پرستاری و انجمن علمی پرستاری

 رضا اسماعیلیآقای دکتر :  مدرسه پژوهش دبیر

 

 98تیرماه  7لغایت   6 : ن برگزاریزما

 

 مکان: سالن ابن سینا
 

 

 98تیرماه  7لغایت   6زمان:  سالن ابن سینامکان:  دومبرنامه کارگاه سطح 

 مدرس  زمان برگزاری کارگاه نام کارگاه

 دکتر فاطمه هادیزاده 16:15الی  15ساعت -6/4/98 شناسایی و اولویت بندی مسائل جهت تحقیق

ئله پژوهش )بیان مسئله(تعریف مس  دکتر رضا اسماعیلی 17:30 الی 16:15ساعت -6/4/98 

  17:45الی  17:30ساعت -6/4/98 پذیرایی

 دکتر لیال صادق مقدم 19الی  17:45ساعت  -6/4/98 بررسی پیشینه پژوهش

 دکتر نرجس بحری 9:45الی  8:30ساعت  -7/4/98 فرضیات یا سواالت پژوهش –آشنایی با اهداف 

 دکتر فاطمه هادیزاده 11الی  9:45ساعت -7/4/98 آشنایی با متغیرهای پژوهش

  11:15الی  11ساعت  -7/4/98 پذیرایی

 دکتر رقیه رحمانی 12:30الی   11:15ساعت -7/4/98 آشنایی با انواع مطالعات پژوهشی

 15:15الی  14 ساعت -7/4/98 حجم نمونه –آشنایی با روش های نمونه گیری 
 رضا اسماعیلیدکتر 

 خانم نسیم خواجویان

آشنایی با روش گردآوری داده ها، ابزار گرد آوری 

 داده ها )طراحی پرسشنامه و روایی و پایایی آن(

 آشنایی با تحلیل داده ها

 16:30الی  15:15ساعت  -7/4/98

 -خانم مرجان میرزانیا

خانم مهندس نسیم 

 خواجویان

  16:45الی  16:30ساعت  -7/4/98 پذیرایی

مروری بر راهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار 

 پژوهشی
 18الی  16:45ساعت -7/4/98

مدرسین و شرکت 

 کنندگان
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