
 

 ( 1400- 1401مدرسه پژوهشی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی ) 

 برنامه زمانی مدرسه پیشرفته پژوهش 

 

     

 

 پزشکی بوشهر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی                                                           دانشگاه علوم    

 

 

 

 هزینه ثبت نام  زمان کارگاه ها  ردیف 

 
1 

 

 1مقاله نویسی  
 آذر ماه  31

17:00-19:00 
 تومان  15,000

 2مقاله نویسی  
 آذر ماه  41

17:00-19:00 

2 

 
 کارآزمایی بالینی 

 آذر ماه  61

17:00-19:00 
 تومان   10,000

3 
 

 مرور راویانه 

Narrative Review) ) 

 آذر ماه  71

00:19-00:17 
 تومان   10,000

4 

 
 شیوه ارائه 

 آذر ماه  20

17:00-19:00 
 تومان   10,000

5 

 

 انتخاب ژورنال 
 آذر ماه  21

00:19-00:17 
 تومان   10,000



 

 نکته: 

 

 

های مورد  توانید عناوین کارگاه م   srtc.bpums.ac.irجهت ثبت نام در این مدرسه پس از ورود به لینک   •

ی اطالعات شخصی هدایت خواهید شد و پس از تکمیل این اطالعات نظر خود را انتخاب کنید. پس از آن به صفحه 

 با پرداخت وجه مورد نظر ثبت نام شما تکمیل خواهد شد.

 باشد. ر مبه دو صورت مجزا و کیل امکان پذیپیشرفته پژوهش های مدرسه ثبت نام در کارگاه •

 تومان در کل دوره مربوطه ثبت نام کنید.  000,04توانید با پرداخت شما م  •

 باشد. به صورت مشترک م 2و  1 مقاله نویسیهای هزینه ثبت نام کارگاه  •

 

    

کارگاه • در  نام  ثبت  مدرسه  در صورت  پیشرفتههای  گواهی مخصوص    پژوهش  مجزا،  کارگاه به صورت 

 . به شرکت کننده تعلق خواهد گرفت مربوطه

از عناوین مدرسه شرکت    عنوان  4حداقل  بایست در  شرکت کنندگان م  ،در صورت ثبت نام در کل دوره  •

 باشد. الزام م جهت صدور گواهی پایان دوره    2و    1الزم به ذکر است که حضور در کارگاه مقاله نویسی  نمایند.  

 

 

رسانی جزئیات اپ جهت اطالع ، کانایل در بستر برنامه واتس آذرماه  12پس از پایان مهلت ثبت نام در تاریخ   •

ها تاسیس خواهد شد و تمام شرکت کنندگانی که ثبت نام ایشان  رویداد و همچنین ارائه لینک ورود به کارگاه 

 سایت تکمیل شده باشد در این کانال عضو خواهند گردید.در 

 هابستر و ساعت برگزاری کارگاه

 صدور گواهی

 ی ثبت نامهزینه و نحوه

https://srtc.bpums.ac.ir/Fa/DynPages-9137.htm


 

اپ مدرسه در اختیار شرکت کنندگان  دقیقه قبل از آغاز کالس در کانال واتس   20لینک ورود به کالس از   •

 قرار خواهد گرفت. 

 د شد.ن برگزار خواه SkyRoomدر بستر  پژوهش پیشرفتههای مدرسه  مام کارگاه ت •

 

 

ها برگزار خواهد شد که جزئیات و جوایز  ای با محوریت محتوای تدریس شده در کارگاه مسابقه  ،پایان دورهدر  •

 به شرکت 
ً
 شود.کنندگان دوره اعالم م آن متعاقبا

 

 

پیشرفته پژوهش مشرکت  • با پشتیبانکنندگان مدرسه  را  خود  احتمایل  های  توانند سواالت و مشکالت 

 اپ مطرح نمایند.ریق واتس مدرسه از ط 

 09174737685محمد مهدی خالیق: آقای                                    09107106480پور: سینا بهزادی آقای 

 

 

 

 

 کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی                                                                                                            

 دانشگاه علوم پزشیک بوشهر                                                                                                             

 همسابق

 پشتیبانی


