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 کارگاه آموزشی 
 

 پروپوزال نویسی در علوم بهداشتی و درمانی

 ویژه اساتید، کارشناسان پژوهشی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

 

 

 :سخنران

 دکتر علی محمد مصدق راد
 عضو هيأت علمي  دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 43:93لغایت  8: 93  ز ساعتا     4991اردیبهشت  9چهارشنبه   :زمان برگزاري 

 سالن 4بلوار كشاورز، خيابان قدس، خيابان پورسينا، دانشكده بهداشت، طبقه   :مكان برگزاري ،

 تئاتر آمفي

 از طریق  38/33/19تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  توانند ميمتقاضيان  :نحوه ثبت نام

ثبت نام  mosadeghrad@tums.ac.irیميل و ا 39433313199شماره تلفن ، تماس با خانم انصاري

 .كنند

 درامدهاي غير درماني  13/30149331مبلغ بيست هزار تومان به شماره حساب  :هزینه ثبت نام

دانشكده ) 33/34علوم پزشكي تهران، بانک ملت شعبه هجرت تهران، كد شناسه  دانشگاه

درصد تخفيف با ارائه كارت دانشجویي  39براي دانشجویان . ذكر كد شناسه الزامي است(. بهداشت

 .در نظر گرفته شده است

 خواهد شد صادر گواهي شركت در این كارگاه آموزشي. 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دانشکده بهداشت
 

mailto:szargar@razi.tums.ac.ir
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 "پروپوزال نویسی در علوم بهداشتی و درمانی "آموزشی  کارگاه

 

 مروری بر دوره

قسمتهای مختلف یک  ضمن آشنایی باکند تا  به شما کمک می «هداشتی و درمانیپروپوزال نویسی در علوم ب»دوره آموزشی 

های الزم را برای تدوین یک پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه یا یک طرح پژوهشی کسب کنید و  پروپوزال پژوهشی، مهارت

 .شانس پذیرش پروپوزال پژوهشی خود را توسط داوران افزایش دهید

 

 گروه هدف

مدیران بازاریابی و روابط عمومی در  ،پژوهشگرانمراکز تحقیقاتی، اساتید، کارشناسان پژوهشی مناسب برای آموزشی دوره این 

 . های مختلف بهداشتی و درمانی است در رشته و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصیسازمانهای بهداشتی و درمانی 
 

 مدت زمان دوره

 03/21شود و تا ساعت  صبح شروع می 03/8دوره از ساعت . در نظر گرفته شده است ساعت چهاربرای آموزشی  کارگاهاین 

 . یابد ادامه می ظهر
 

 روش ارائه دوره

 سخنرانی دانش محور 

 های عملی تمرینهای توسعه مهارت 

 مباحثات تعاملی و مشارکت فعال فراگیران در بحث 

 ها و مطالعات موردی مثال 

 گیرانارزشیابی مداوم عملکرد فرا 

 

 پیش نیازهای حضور در دوره

 روش پژوهش در علوم بهداشتی درمانی از عمومی آگاهی  

 انتخاب یک موضوع برای انجام پژوهش 
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 محتوای دوره آموزشی

  پژوهشتدوین عنوان و انتخاب موضوع 

 پژوهشاهمیت و ضرورت و  تدوین بیان مسئله 

 برای انجام مرور مطالعات مربوطه  های اطالعاتی هآشنایی با پایگاو  پژوهشنه داخلی و خارجی یمرور پیش 

  پژوهش مفهومیترسیم مدل تعیین متغیرهای پژوهش و 

  پژوهشهای  تدوین فرضیهو  پژوهشاهداف 

  جمع آوری و تحلیل داده های پژوهشروش پژوهش و روش 

 

 اهداف و نتایج یادگیری

 :شما قادر خواهید بود تا «رمانیپروپوزال نویسی در علوم بهداشتی و د»در پایان دوره آموزشی 

 موضوع و عنوان مناسبی را برای پژوهش خود انتخاب کنید. 

  وهشی را فرا گیریدژپ همکار طرح یانحوه شناسایی و انتخاب درست اساتید راهنما، مشاور. 

 پژوهشی را فرا گیریدطرح  یا نامه پایانبرای  پژوهشی پوزالوپرنوشتن یک  برایهای الزم  مهارت. 

 با علل رد یک پروپوزال پژوهشی توسط داوران آشنا شوید. 

 

 مدرس دوره

دارای بیش سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران،  عضو هیات علمی گروه علوم مدیریت و اقتصاد« علی محمد مصدق راد»دکتر 

. استو انگلستان دانشگاههای ایران زمینه روش پژوهش در علوم بهداشتی و درمانی در سال سابقه تدریس در  23از 

. استمدت کاربردی مدیریتی برای مدیران سطوح مختلف  های آموزشی کوتاه براین، ایشان طراح و مدرس دوره عالوه

های آموزش ضمن خدمت و  تحصیالت آکادمیک، دوره. راد یک کارشناس خبره در زمینه مدیریت و تجارت است مصدق

 . است کردهزمینه مدیریت اثربخش و کارآمد سازمانها برای ایشان فراهم تجارب کاری مرتبط، دانش و تجربه کافی را در 

 


