
 

 

 

 

 روز هفته

 لکترونیک ومشاوره ا

 بعد از ظهر 14-12ساعت حضور 

 نام مشاور

 دکتر نیلوفر معتمد شنبه

 دکتر مرضیه محمودی یکشنبه

 دکتر کامران میرزایی دوشنبه

 دکتر مریم مرزبان سه شنبه

 دکتر سودابه محمدی چهارشنبه

 صبح 8-12ساعت حضور  و کیمشاوره الکترون

شنبه تا 

 چهارشنبه

 دکتر صفیه دانشی

 عرفان جوانمردی

 دکتر جمیله کیانی

 محبوبه رجایی

 نداسادات بویر

 مهارتهای پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده ها 

  کارگاه مقدماتی روشهای پژوهش و پروپزال

 نویسی

 مقاله نویسی 
 

توسعه  هیه و تنظیم: واحدت

 بالینی تحقیقات

 

  1398 خرداد

 

  تلفکس:. 1

077-33455375-88 

 1090و  1385داخلی  

 :پست الکترونیک. مشاوره الکترونیکی و نشانی 2

 
crdc@bpums.ac.irE-mail 

http://crdcmpgh.bpums.ac.ir 

 

 :نشانی پستی. 3

آموزشی درمانی  مرکز -خیابان طالقانی -بوشهر

 بالینی تحقیقاتتوسعه  واحد -شهدای خلیج فارس

 درمانی آموزشی مرکز

شهدای خلیج فارس 

 بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی و 

 درمانیخدمات بهداشتی 

 بوشهر

  

   

  

 نوع خدمات/ مشاوره

 تعداد

مراجعه کنندگان    

1398سال   

 تعداد 

مراجعه کنندگان 

1397سال   

1 
مهارت های پژوهشی و 

 تجزیه و تحلیل داده ها
196 205 

2 
مشاوره اپیدمیولوژی و 

 متدولوژی
57 78 

 49 27 مقاله نویسی 3

منابع جستجوی 4  98  82 

 38 19 امور کامپیوتری 5

6 
ویرایش مقاالت به زبان 

 انگلیسی
8 17 

 37 54 جمع آوری داده 7

 63 58 سایر 8

 569 508 جمع کل
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 معاونت همت به بالینی پژوهشهای توسعه واحد

 و بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی محترم

 خلیج شهدای درمانی آموزشی مرکز محترم مسؤلین

 محل در1392 سال ماه آذر ششم و بیست در فارس

 نظارت تحت واحد این. گردید افتتاح بیمارستان

 معاونت و بیمارستان آموزشی معاونت و ریاست

 به مشغول بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

 پژوهشی تسهیالت و خدمات کلیه. باشد می فعالیت

 بیمارستان و  هزینه کمک پرداخت با واحد این

 ارائه بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت

 .گرددمی

 های پژوهش انجام تسهیل واحد این اصلی هدف

 دستیاران، بالینی، علمی هیات اعضای توسط بالینی

 خدماتی ارائه طریق از پژوهشگران سایر و دانشجویان

 بالینی های پژوهش محصول تولید یندفرآ که است

 در چاپ تا ایده تحقق زمان از را علمی مقاالت یعنی

 . گیردبر می در معتبر مجالت

 نامه پایان که دانشجویانی و دستیاران دیگر سوی از

 می انجام بالینی های پژوهش حیطه در آنان های

 آمار و متدولوژی مشاوره خدمات از توانندمی نیز شود

 پژوهشی های طرح انجام و تدوین جهت در واحد این

 .  گردند مند بهره خود های نامه پایان و
 

 پژوهشی مشاوره: 

 تهیه و پژوهش طراحی مشاوره .1

 تحقیقاتی طرحهای پروپزال

 اپیدمیولوژی و آمار مشاوره .2

  نویسی مقاله مشاوره .3

 

 آموزش:  

 روش زمینه در هایی کارگاه و برگزاری سمینارها

 نحوه ، علمی مقاالت نگارش نحوه آمار، تحقیق،

 نگارش و نیاز مورد ای رایانه افزارهای نرم از استفاده

 علمی مقاالت
 

  یروانشناس دکترای تخصصی -یانیک لهیجم

 ینیبالواحد تحقیقات  سی: رئسمت

 

 کارشناس پژوهش و آمار

 یستیارشد آمار ز یکارشناس -یعرفان جوانمرد
 اطالعات یپژوهش و  فن آور کارشناس

  یپزشک کیارشد انفورمات یکارشناس-ریندا سادات بو
 یپژوهش و منبع شناس کارشناس

و  یارشد کتابدار یدانشجو کارشناس-ییمحبوبه رجا

 یپزشک یاطالع رسان

 متخصص پزشکی اجتماعی – معتمد دکتر نیلوفر 

پروپوزال نویسی، اپیدمیولوژی و متدولوژی، آمار 

میت و پیگیری ساب، و آنالیز داده ها، مقاله نویسی

 چاپ مقاالت

 

  متخصص پزشکی اجتماعی – میرزاییدکتر کامران 

پروپوزال نویسی، اپیدمیولوژی و متدولوژی، آمار 

میت و پیگیری سابو آنالیز داده ها، مقاله نویسی، 

 چاپ مقاالت

 

 متخصص پزشکی اجتماعی – ه محمدیدکتر سوداب 

 آمار، و متدولوژی اپیدمیولوژیی، پروپوزال نویس

 نالیز داده هاآو 

 

 دکترای تخصصی اپیدمیولوژی – دکتر مریم مرزبان: 

 نالیز داده هاآمار و آاپیدمیولوژی و متدولوژی، 

 

 دکترای تخصصی آمار–دکتر مرضیه محمودی 

 زیستی

 آمار و آنالیز داده ها
 

 آمار یتخصص یدکتر -یدانش هیدکتر صف 

 نالیز داده هاآمار و آ

 

 

 

 

   

 بالینیتحقیقات توسعه  واحد

فارس  جیخل یشهدا یدرمان یمرکز آموزش

 بوشهر


