
 

 جناب آقاي دکتر پیام کبیري

رییس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و 

 فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 
 با سالم و احترام

ن اطالعات آشنایی با ابزارهاي پژوهش و نظام نوی"تاریخ برگزاري کارگاه احتراما، 
و  "ماه مهر 5" 97در قالب برنامه عملیاتی سال  "(نوپا) پژوهش هاي پزشکی ایران

آشنایی با کاربرد گایدالین ها و منابع جدید بالینی در تصمیم " برگزاري کارگاهزمان 
سال جاري اعالم می گردد.   "مهر ماه 4"مورخ  "سازي اثر بخش درمانی

زوین، در دانشگاه علوم پزشکی قخواهشمند است جهت تدریس کارگاه هاي فوق 
قبول زحمت فرمایید. پیشاپیش از همکاري جناب عالی در این خصوص، صمیمانه 

 قددرانی می گردد.

 

         

 

 

 
 

 

06/05/1397 
16087/20/28 

 ندارد



  
 

 

 معاونت تحقیقات و فناوري

 /د1776/700

07/05/1397 

 دارد

 ،معاونت تحقیقات و فناوري ، بلوک ستاد مرکزی وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشکی،  -بین فالمک و زرافشان  -شھرک قدس (غرب) نشانی پستی: تھرانA  ۱۵، طبقه .        

 http://www.hbi.irنشانی صفحه اینترنتی:                                                                                               ۸۸۳٦۳٥٦۰-۸۰ھاي تماس:  تلفن
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 جناب آقاي دکتر پیمانی

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین معاون محترم تحقیقات و فنآوري

 

 با سالم و احترام

پژوهش  يبا ابزارها یکارگاه آشنای رساندبه اطالع می 6/5/97مورخ  16087/20/28بازگشت به نامه شماره   

ي دو گروه اعضاي هیات علمی پایۀ و بالینی آن برا ایران (نوپا) یپزشک يهاو نظام نوین اطالعات پژوهش

شود. مدرس این کارگاه آقاي دکتر مهر سال جاري برگزار می 4دانشگاه به صورت جداگانه، در تاریخ چهارشنیه 

پیام کبیري، رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی این معاونت هستند. با توجه به اهمیت 

سازي امکان مشارکت حداکثري همکاران، کارگاه مذکور مطابق راهنماي پیوست، در دو اهمموضوع و با هدف فر

صبح و در محل دانشگاه و براي  8:30بخش متفاوت براي همکاران هیات علمی گروه علوم پایه از ساعت 

دانشگاه هاي آموزشی اصلی و در محل یکی از بیمارستان 11همکاران هیات علمی بالینی و درمانی از ساعت 

 هاي الزم جهت حضور ایشان،برگزار خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن انجام هماهنگی

رسانی الزم جهت دعوت و مشارکت حداکثري همکاران علوم پایه و بالینی در دو کارگاه مذکور صورت اطالع

 پذیرد. برنامه و راهنماي برگزاري کارگاه ضمیمه است.
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