
 

 

نی و ژپوهشی   سینا مرکز آموزشی، ردما

 معاونت ژپوهشی

 بالیني مات قابل ارائه در واحد توسعه تحقیقاتخد

 برگزاری جلسات مشاوره اپيدميولوژی و آمار 

 برگزاری جلسات مشاوره روش تحقيق و پروپوزال نويسی 

 برگزاری جلسات مشاوره مقاله نويسی 

 برگزاری جلسات مشاوره جستجوی منابع الكترونيكی در علوم پزشكی 

  راهنمايی پايان نامه های دانشجويیبرگزاری جلسات مشاوره و 

  آموزش نحوه تهيه مقاله و تعيين مجله مناسب جهت ارسال مقاله 

  آموزش چگونگی ورود اطلاعات در نرم افزارهای آماری 

  آموزش استفاده از نرم افزارهایSPSS, STATA, AMOS, Endnote 

 مشاوره واحد توسعه تحقیقات بالیني حضوری برنامه

هيئت علمی مرکز، جناب آقای دکتر  توسط مقالات و ها نامه پايان ها، طرح خصوص در حضوری مشاوره .1

 می انجام مرکز بالينی تحقيقات توسعه واحد در :1601 الی 11 ساعت از  هفته هر چهارشنبه روز در مقصودی

 .پذيرد

 ،خداياری دکتر آقای جنابواحد،  سيتوسط رئ مقالات و ها نامه پايان ها، طرح خصوص در حضوری مشاوره .2

 .پذيرد می انجام بالينی تحقيقات توسعه واحد در11 الی 11 ساعت از سه شنبه روزهای

های  روز در دکتر علی افسری توسط نويسی مقاله متدولوژی، ها، داده آناليز خصوص در حضوری مشاوره .1

 .پذيردمی انجام مرکز بالينی تحقيقات توسعه واحد  در :1101 الی 8 ساعت از هفته هريكشنبه و سه شنبه 

 هم چنين برای درخواست مشاوره الكترونيک با ايميل معاون پژوهشی مرکز تماس حاصل فرماييد.  .4

 

 



 

 

نی و ژپوهشی   سینا مرکز آموزشی، ردما

 معاونت ژپوهشی

 ناسیدرماني  ، پژوهشي ومرکز آموزشي توسعه تحقیقات بالیني واحد مشاوران

 یدانشكده علوم پزشك یعلم ئتيعضو ه-یولوژيدمي)متخصص اپ یمانيسل یدکتر عل -1

 مراغه(

عضو هيئت علمی  -ی/ سم شناس یداروساز صیتخص یدکتراعزيز افتخاری )دکتر  -2

 علوم پزشكی مراغه ( دانشكده

 (مراغه یدانشكده علوم پزشك یعلم ئتيعضو ه -دکتر لاله پياهو )دکترای تخصصی علوم تغذيه -1

 راغه(م یدانشكده علوم پزشك یعلم ئتيعضو ه -هيعلوم تغذ یتخصص ی)دکترادکتر گلاره کوچک پور  -4

 (علوم پزشكی مراغه عضو هيئت علمی دانشكده-متخصص طب اورژانسدکتر غلامرضا فريداعلائی ) -1

 (اغهمر یدانشكده علوم پزشك یعلم ئتيعضو ه -دکتر پروانه عزت آقاجری )دکترای تخصصی پرستاری -6

زشكی دانشكده علوم پعضو هيئت علمی -مسئول دفتر توانمندسازی اساتيد)مينا سادات هاشمی پرست دکتر  -7

  مراغه(
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