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 :هسلج رد نیرضاح
 هاگشناد ییوجشناد تاقیقحت هتیمک تسرپرس ،یمشاه ینب ینارهط شرآ رتکد ياقآ بانج

 هاگشناد ییوجشناد تاقیقحت هتیمک لکریبد ،ینالوج نیمادمحم ياقآ بانج

 یکشزپاریپ هدکشناد ییوجشناد تاقیقحت هتیمک ریبد ،روپنابرق هیطع مناخ راکرس

 یتاقیقحت زکارم هدکشناد ییوجشناد تاقیقحت هتیمک ریبد ،داژنرفص همیهف مناخ راکرس

 یکشزپ نیون ياه يروانف هدکشناد ییوجشناد تاقیقحت هتیمک ریبد ،يرصان هیضرم مناخ راکرس

 ییامام و يراتسرپ هدکشناد ییوجشناد تاقیقحت هتیمک ریبد ،بسن یجاح راگن مناخ راکرس

 يزکرم ياروش وضع ،کیتامروفنا هورگراک لوئسم ،یندم انیس دیس ياقآ بانج

 ییوجشناد تاقیقحت هتیمک هدنیامن ،يزکرم ياروش وضع ،شزومآ هورگراک لوئسم ،یعینص ایدان مناخ راکرس

 یناسر عالطا و تیریدم هدکشناد

 هدکشناد ییوجشناد تاقیقحت هتیمک هدنیامن ،شهوژپ هورگراک لوئسم ،ینجورب نایهلا رهم نیذآ مناخ راکرس

 یکشزپ

 تشادهب هدکشناد ییوجشناد تاقیقحت هتیمک ریبد ،روپ یلعرهم لامج ياقآ بانج

 
 :هسلج هصالخ شرازگ

 کیتامروفنا هورگراک شرازگ هئارا •
o یکمایپ هناماس يریگیپ 

 یگنهرف ییوجشناد تنواعم اب یگنهامه §
 هاگشناد يروانف و تاقیقحت تنواعم قیرط زا تابتاکم و هدش لاسرا همان يریگیپ §

o مناخ راکرس طسوت ییوجشناد تاقیقحت هتیمک یلک یفرعم دنتسا و یلک یفرعم رتسوپ یحارط 
 تاحالصا رکذ و هداز مساق
o بسن یجاح مناخ راکرس طسوت ییوجشناد تاقیقحت هتیمک تاقیقحت هتیمک ارچ رتسوپ یحارط 

 تاحالصا رکذ و
o تاحالصا رکذ و يربکا ياقآ طسوت دروبلیب یحارط 
o تاحالصا رکذ و يورسخ ياقآ میت طسوت ییوجشناد تاقیقحت هتیمک یفرعم پیلک تخاس 
o ینالوج ياقآ طسوت یتاقیقحت ياه حرط دنور دنتسا یحارط 

 شزومآ هورگراک شرازگ هئارا •
o هاگراک يرازگرب Scientific Writing نآ شرازگ و 
o ياه هاگراک يزیر همانرب Systematic Review Search و Hot Topic 



o نآ عیرس راشتنا و هاگشناد ییوجشناد تاقیقحت هتیمک ههام شش همانرب لیمکت 
 شهوژپ هورگراک شرازگ هئارا •

o هتشذگ هتفه رد هدش رازگرب شهوژپ هورگراک هسلج شرازگ هئارا 
o هتشذگ نآ دادرارق دقع زا هام شش هک 1397 لاس رد هدش هتسب ياهدادارق يزیراو يریگیپ 

 تسا
 1398 لاس یشهوژپ ياروش تاباختنا يرازگرب و )هقیقد 3 دودح رد دیدناک ره( اهادیدناک یفرعم •

o دشاب یم لیذ حرش هب يریگ يار جیاتن: 
 يار 10 اب روپ یلعرهم ياقآ بانج §
 يار 7 اب یعینص مناخ راکرس §
 يار 7 اب داژنرفص مناخ راکرس §
 يار 4 اب یندم ياقآ بانج §

 هب داژنرفص و یعینص اه مناخ راکرس و روپ یلعرهم ياقآ بانج بیترت نیدب •
 ییوجشناد تاقیقحت هتیمک یشهوژپ ياروش ییوجشناد ناگدنیامن ناونع
 .دندش باختنا 1398 لاس رد ناریا یکشزپ مولع هاگشناد

 
  
  
   


