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 به نام خدا

 قزوین ی شکدانشگاه علوم پز معاون محترم تحقیقات و فناوری

 قزوینعلوم پزشکی  حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه   مدیر محترم اطالع رسانی پزشکی / مدیر محترم تحقیقات

را خدمت جنابعالی و تمام مدیران و زحمتکشان این عرصه، تبریک  »هفته پژوهش«ابتدائاً در پیش بودن  ؛ با سالم و احترام

 و تهنیت عرض نموده و توفیقات روزافزون برای یکایک شما عزیزان، از خداوند بزرگ مسالت مینمایم. 

 Hبا شاخص   )دکترای تخصصی اپیدمیولوژی   دکتر عباس کشتکار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهراناینجانب  

های مختلف نظام سالمت، از حدود ساله در حیطه آموزش و پژوهش دانشگاهی و عرصه  17( با دارا بودن سابقه 31با برابر 

عنوان    10 تحت  را  آموزشی  موسسه  پیش،  آمارافزار«سال  تخصصی  آموزش  ارائه   »موسسه  و  تدوین  طراحی،  هدف  با 

»متدولوژی انواع پژوهشها«، »آمار کاربردی )با تاکید بر ی  آموزشهای تقاضا محور و کاربردی در سه حیطه بسیار مهم و بنیاد

راه اندازی نموده و به یاری خداوند متعال و حمایت   »نگارش انواع مقاالت علمی پژوهشی«کاربرد آمار در نگارش مقاالت(« و  

دانشکده های علوم   درصد آنها در زیرمجموعه خانواده بزرگ دانشگاهها و 80شرکت کنندگان و مخاطبین عزیز که بیش از 

طراحی    یکصد عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پزشکی کشور قرار دارند، در طول این مدت بیش از  

ارائه و هنوز هم  بار  از این آموزشها، در طول این مدت یکدهه، دهها  ارائه گردید. برخی  و به جامعه هدف این آموزشها، 

خود میباشد. ضمناً الزم است این نکته را یادآوری نمایم که در آموزشهایی که عناوین یک دوره  خوشبختانه دارای مخاطبین  

آموزشی در سالهای مختلف تکرار گردیده، همیشه موضوع مهم »بروز رسانی محتوای آموزشی« و حتی بروز رسانی شیوه 

 ستقبال از این آموزشها بوده است. مورد بازبینی و تحوّل قرار گرفته که این هم یکی از دالیل ا نیز، ارائه

که   دارم  افتخار  راستا،  این  و  در  مرور سیستماتیک  مطالعات  نگارش  و  اجراء  طراحی،  جامع  آموزشی  »دوره 

 96تا    84دوره آموزشی جامع بلند مدت )بین    43که باالترین مخاطب را در بین دوره های ما داشته و تا کنون    متاآنالیز«

 ساعت آموزش نظری و عملی(از آن برگزار گردیده است را خدمت جنابعالی و همکاران محترمتان معرفی نمایم. 

- )بدلیل همه گیری ناشی از کووید   ضوری( برگزار میگردددر این دوره آموزشی که از یکسال قبل بصورت تماماً آنالین )غیرح

رفع (19 امکان  عدم  و  آموزشها  بودن  )یکسویه  کشورمان  آموزشی  های  دوره  از  بسیاری  مهم  بسیار  از خالءهای  یکی   ،

که اشکاالت شرکت کنندگان در آموزشهای مهارتی...(، مورد توجه قرار گرفته و ضمن ایجاد یک بستر تمام وقت از طریق شب

های اجتماعی برای ارتباط بین فراگیران با مدرس دوره، حتی تا ششماه پس از پایان دوره نیز این بستر کماکان به حیات  

نتیجه اینکه دریافت خدمات مشاوره و رفع اشکال فراگیران، تا زمانیکه این عزیزان بتوانند مقاله حاصل از  خود ادامه میدهد.  

 ن دوره آموزشی را به مرحله انتشار برسانند، ادامه خواهد داشت.تعریف پروژه انتخابی خود در ای 
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درصد شرکت کنندگان دوره های قبلی ما، توانسته اند به    40حدود  فلذا با در نظر گرفتن این پیش نیازهای جدی است که  

، امروزه از چنان سطح  و حتی درصد قابل توجهی از این عزیزان  ، دست یابندحداقل یک مقاله حاصل از این دسته از مطالعات

ارتهای مرتبط با این مطالعات و مقاالت برخورداند که ضمن دستیابی به مقاالت متعدّد در ژورنالهای با  هدانش و م   ازباالیی  

IF    ژورنالهای موسوم به( باالQ1   .حتی بعنوان داور حرفه ای با این دسته از ژورنالها، همکاری مینمایند ،)در رشته های مختلف

درصد نویسندگان   80در حال حاضر  دیگر از اثربخشی این آموزشها، خوشحالم که به استحضار برسانم،    گواه ان یک  بعنو

 .  ، از شرکت کنندگان این دوره آموزشی بوده اندکشورمان مقاالت حاصل از پروتکول مرورهای سیستماتیک

هفته پژوهشی سال و   فعالیت درخشان موسسه آمارافزاردهمین سال  اکنون الزم است به استحضار برسانم که به مناسبت 

برنامه های اختصاصی که بدین مناسبت و بمنظور برخورداری و بهره برداری طیفهای وسیعتری از اعضای محترم    ،  1399

هیات علمی دانشگاهها، پژوهشگران، متخصصین غیر هیات علمی، پزشکان و حتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی، پیش  

 بدین شرح میباشد:  ، شده بینی

، »چهل و چهارمین دوره آموزشی جامع مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز )طراحی، اجراء و نگارش مقاالت(«خوشبختانه  

ساعت   96دیماه سال جاری و بصورت تماماً آنالین و غیرحضوری آغاز میگردد و در این دوره آموزشی که مشتمل بر    13از  

شرکت در کالسها یا جلسات آنالین، این خدمات و محتوای آموزشی در اختیار فراگیران   است، عالوه بر  آموزش نظری و عملی

 قرار میگیرد:

)دقت فرمایید محتوای ویدیویی و نه   HDکل محتوای آموزشی ارائه شده بصورت ویدیویی با کیفیت    دسترسی به •

جلسات آموزشی، در قالب فایلهای ویدویی با کیفیت باال  : به عبارت دیگر، کل زمان برگزاری  صوتی یا اسالید(

رکورد میشود و حتی یک دقیقه از این آموزشها، از دست نمیرود تا ضمن دریافت محتوای آموزشی با کیفیت، حتی  

 در شرایط قطع یا اشکال در برقراری ارتباط اینترنتی، امکان مرور مطالب نیز بارها و بارها، وجود داشته باشد.

 )مرتبط با موضوع آموزش( رسی به کتب و مقاالت کاربردی مفید در یادگیریدست •

)بعنوان یک الگو برای تقویت یادگیری    دسترسی به نتیجه کارهای عملی و مقاالت شرکت کنندگان دوره های قبلی •

 و کسب مهارتها و ...(

   ( و دسترسی به پاسخ آنهامهارتی-)دانشی  ارائه تمرینهای عملی  •

برای پاسخ به سواالت احتمالی و رفع اشکاالت در طول    م وقت شرکت کنندگان به مدرس دورهدسترسی تما •

 برگزاری این دوره آموزشی )از طریق شبکه های اجتماعی در دسترس بصورت دو طرفه و نه یکطرفه( 

از آغاز دوره تا شش ماه پس از پایان دوره آموزشی )مجموعاً   مدرس،برخورداری فراگیران از خدمات مشاوره ای  •

، بمنظور مطالعه و بازبینی کلیه مستندات تدوین شده توسط فراگیران ماهه را در بر میگیرد(  9یک دوره حداقل  

ه  شامل نسخه های مختلف پروتکول این مطالعات، مقاله حاصل از پروتکول و مقاله نهایی حاصل از کل فرایند پروژ

 و   و حتی کمک  به فراگیران در ارائه پاسخ به داوران ژورنالها و ....
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و اعضای هیات علمی،   امتیاز منحصربفردی که برای اولین بار با هدف گسترش و نفوذ این آموزشها در بین مخاطبیناما 

  تخفیف در شهریه %55از برخورداری پژوهشگران و حتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی آن دانشگاه، در نظر گرفته شده، 

نفر از   10معرفی حداقل این دوره جامع و بلند مدت میباشد. البته پیش نیاز برخوداری از این تخفیف بسیار باال، 

 میباشد.  ، زیرمجموعه آن دانشگاه به موسسه آمارافزار

نفر از این   5با معرفی حداقل نفر نرسید،   10ضمناً اگر تعداد متقاضیان و عالقمندان زیرمجموعه آن دانشگاه / دانشکده به 

خواهد بود. برای اطالع از میزان شهریه و رقم دقیق شهریه هر فرد بعد از  %35واجدین شرایط، تخفیف شهریه هر نفر، 

 ه فرمایید:اعمال تخفیفهای فوق، به جدول زیر مراجع

 )تومان( کنندهشرکت هر   شهریه  شرکت کنندگان گروه  پیش نیاز 

 تومان 1،480،000 آزاد  ندارد

نفر از زیرمجموعه یک   10معرفی حداقل 

 (%55)تخفیف  دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی

 تومان 666،000 ( 1دانشگاهی )

نفر از زیرمجموعه یک دانشگاه   5معرفی حداقل 

 (%35)تخفیف  دانشکده علوم پزشکی /

 تومان 962،000 ( 2دانشگاهی )

 

بصورت رسمی به ایمیل اینجانب  دی ماه سال جاری،  10حداکثر تا تاریخ خواهشمندم که لیست متقاضیان خود را 

abkeshtkar@gmail.com  زیر که در واتس آپ و تلگرام نیز فعال است، ارسال فرمایید.   هاییا به شماره تلفن

مناً در معرفی نامه ارسالی، حداقل مشخصات و تلفن تماس یکی از معرفی شدگان را بمنظور هماهنگیهای ثبت نام،  ض

 ارائه فرمایید:

 : فعال در تلگرام و واتس آپ  09916139137

 : فعال در تلگرام 09128950772

تارنمای »آمارافزار« از آموزشی، لینکهای مفید زیر را در پایان و بمنظور ارائه اطالعات وسیعتر به عالقمندان این دوره 

 تقدیم مینمایم: یا »کانال آمارافزار در سامانه آپارات« 

 سرفصلهای دوره جامع آموزشی مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز: 

 new-plan-course-ma-http://amarafzar.ir/sr 

 مورد توجه قرار گرفته و آموزش میدهیم:  مهارتی که در این دوره آموزشی جامع، 80لیست بیش از 

killsnbsp;andnbshttp://amarafzar.ir/uploadfile/file_portal/site_672_web/file_portal_end/S
 SRnbsp;andnbsp;MA.pdf-for-skills-p;Mini 

http://www.amarafzar.ir/
mailto:abkeshtkar@gmail.com
http://amarafzar.ir/sr-ma-course-plan-new
http://amarafzar.ir/uploadfile/file_portal/site_672_web/file_portal_end/Skillsnbsp;andnbsp;Mini-skills-for-SRnbsp;andnbsp;MA.pdf
http://amarafzar.ir/uploadfile/file_portal/site_672_web/file_portal_end/Skillsnbsp;andnbsp;Mini-skills-for-SRnbsp;andnbsp;MA.pdf
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»پنج راز مهم مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز   ساعته در آپارات با عنوان 2فیلم آموزشی لینک مشاهده یک 

 )برای گروههای پزشکی و سالمت(: 

 https://www.aparat.com/v/gGwFQ 

 

، دهها ویدیوی آموزشی دیگر در این ارتباط و سایر موضوعات  کانال آمارافزار سامانه آپاراتو البته در زیرمجموعه 

 :، قرار داده شده استکاربردی مهم

 https://www.aparat.com/amarafzar 

 

در پایان امیدوارم که این همکاری، سرآغازی باشد بر یک برنامه وسیع ارتقاء دانش و مهارتهای اعضای محترم هیات  

 علمی و پژوهشگران آن دانشگاه / دانشکده در زمینه پژوهش و تولیدات علمی پژوهشی این عزیزان.

 

 با احترام 

، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر عباس کشتکار  

مدرس دوره آموزشی  مدیر موسسه آموزشی آمارافزار و   
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