
 

 

 

 

 

 

 مبلغ مدرس ساعت تاريخ گروه هدف عنوان کارگاه رديف

Endnote X9  

اساتيد هيأت علمی، دستياران، 

دانشجويان تحصيالت 

 تکميلی،کارشناسان پژوهشی

 ريال 400000/- نصراله عرفانیدکتر  8 -14  03/07/98

  (Peer Review) همتا  داوری

 پزشکی علوم مقاالت در

اساتيد هيأت علمی، دستياران و 

 دانشجويان تحصيالت تکميلی

08/07/98 

لغايت 

09/07/98 

ريال 800000/- دکتر فرخ حبيب زاده 8 -14  

 آموزش استراتژی درک مطلب

 متون انگليسی 

اساتيد هيأت علمی، دستياران، 

دانشجويان تحصيالت 

 تکميلی،کارشناسان پژوهشی

ريال 400000/- فرامرز امين الری آقای  8 -14  10/07/98  

  مدل سازی پيشرفته آماری
اساتيد هيأت علمی، دانشجويان 

 دستياران  و تحصيالت تکميلی
 ريال 400000/- زهرا شاياندکتر  8 -14  17/07/98

 مقدماتی Excelآموزش نرم افزار 

اساتيد هيأت علمی، دستياران، 

دانشجويان تحصيالت 

 تکميلی،کارشناسان پژوهشی

 ريال 400000/- مهندس محمدامين محمدی 8 -14 21/07/98

 اخالق در انتشار آثار پژوهشی

اساتيد هيأت علمی، دستياران، 

دانشجويان تحصيالت 

 تکميلی،کارشناسان پژوهشی

 ريال 400000/- دکتر فرخ حبيب زاده  8 -14 22/07/98

 مقدماتی Rبا نرم افزار  آشنايی

 و پيشرفته 

اساتيد هيأت علمی، دستياران، 

دانشجويان تحصيالت 

تکميلی،کارشناسان پژوهشی، 

های رشتهفارغ التحصيالن کليه 

علوم پزشکی و عالقمندان به 

 مباحث آماری

23/07/98 

لغايت 

24/07/98 

 ريال 700000/- آقای کامران مهربانی زين آباد 8 -14

 کارآزمايی های بالينی

 (Clinical trial) 

اساتيد هيأت علمی، دانشجويان 

 تحصيالت تکميلی و دستياران

30/07/98 

لغايت 

01/08/98 

14- 8  
 پيمان جعفریدکتر 

 دکتر زهرا باقری
 ريال 700000/-

 و کالبدگشايی کار، عملی اصول

 حيوانات در برداری نمونه

 آزمايشگاهی

دانشجويان و کارشناسان 

 پژوهشی

12/08/98 

لغايت 

13/08/98 

15- 8  

 دکتر امين درخشان فر

 دکتر سارا هاشمی

 دکتر محجوب واحدی

 دکتر علی پوست فروش فرد 

 ريال 700000/-

 مروز نظام مند 

(Systematic Review) 

اساتيد هيأت علمی، دانشجويان 

 تحصيالت تکميلی و دستياران

19/08/98 

لغايت 

20/08/98 

ريال 800000/- دکتر فرخ حبيب زاده  8 -14  

چگونه يک سخنرانی علمی 

 تأثيرگذار ارائه دهيم

اساتيد هيأت علمی، دستياران، 

دانشجويان تحصيالت 

 تکميلی،کارشناسان پژوهشی

 ريال 400000/- دکتر محمدامين مصلح شيرازی  8 -14 21/08/98

آموزش نامه نگاری حرفه ای به زبان 

 CVانگليسی و چگونگی آماده کردن 

اساتيد هيأت علمی، دستياران، 

دانشجويان تحصيالت 

 تکميلی،کارشناسان پژوهشی

 ريال 400000/- دکتر اميريوسف فرهمندی  8 -13 22/08/98

 پايايی و روايی پرسشنامه 
اساتيد هيأت علمی، دانشجويان 

 تحصيالت تکميلی و دستياران
 ريال 400000/- دکتر زهرا باقری  8 -14 29/08/98



 

 

  هزينه:

o ارگاه يک روزه:ک   

 ريال  000،200دانشجويان:  ريال، 000،400ت علمی و کارکنان أهياعضای  : دانشگاه ع پ شيراز 
  ريال000،000،1 کنندگان:ساير شرکت 

 

o  روزه: دوکارگاه   

 :ريال  000،035دانشجويان:  ريال، 000،007ت علمی و کارکنان أاعضای هي دانشگاه ع پ شيراز 
 ريال000،009،1 کنندگان:اير شرکت س 

 

 ثبت نام:

 پرداخت آنالين در سامانه  انشگاه ع پ شيراز:دkargah.sums.ac.ir-rcc  

 :بانک ملت، بنام معاونت پژوهشی و فناوری با  3213942657شماره حساب  ساير شرکت کنندگان 

و ايميل فيش پرداخت به  مربوط به کارگاه های آموزشی  24178806100شناسه واريز 

rccworkshop2014@gmail.com  

 

 

  36281497تماس با شماره تلفن   اطالعات بيشتر و راهنمايی:
 

 

در صورت عدم واريز وجه کارگاه، ثبت نام کامل نگرديده و نام متقاضی از ليست کارگاه   توجه:

 حذف خواهد گرديد.

 

 

http://rcc-kargah.sums.ac.ir/

