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 :کارگاه ها

هرچه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با پژوهش و تشویق ایشان به  آشناییبرگزاری کارگاه های مختلف جهت 

 اشاره کرد:از جمله کارگاه های مد نظر کمیته میتوان به موارد زیر جام طرح های پژوهشی نوشتن مقاالت، ان

 کارگاه پروپوزال نویسی  .1
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 کارگاه مقاله نویسی .4
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 مفید خواهد بود
 )محمد دشتی( فورماتیک به کمک دانشجوی فعالبا حیطه بیوان آشنایی .7
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 دکتر محمدرضا مجیدی(
   systematic التدانشجویان به انجام و نگارش مقابا مطالعات مروری و تشویق  آشناییکارگاه  .9

review  
در برگزاری کارگاه های فوق سعی میشود که با اهداف کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه منطبق بوده و از 

وری و رسیدن به اهداف واالی تحقیقات آامکان جلوگیری شود تا به سمت نو برگزاری کارگاه های تکراری تا حد

 .دست یابیم

شود که از دانشجویان توانمند این حیطه جهت برگزاری زم به ذکر است که در برگزاری کارگاه ها سعی میال

 .مد تر واقع میشودآکارگاه های مختلف استفاده شود چرا که گاهی اوقات گفتمان دانشجویی موثر تر و کار



 :گروه های مقاله نویسی

دانشجویان با این مسیر مهم سعی میشود یک سری گروه هرچه بیشتر  آشناییدر ادامه مسیر کارگاه ها و با 

های مقاله نویسی جهت نگارش مقاالت مختلف تشکیل شده و با مدیریت اساتید مختلف دانشکده در این 

 مسیر گام های مختلفی برداشته شود

 ترجمه:

بی که مورد کت ،تالش داریم تا به کمک دانشجویان فعال دانشکده و با همکاری اساتید مشتاق این حیطه

 استفاده دانشجویان دانشکده باشد با همت دوستان ترجمه و در انتشارات دانشگاه به چاپ برسد

 

ف مدنظر کمیته دست یابیم وند متعال بتوانیم هب اهدا  امید است که با استعانت از خدا

دبیر کمیته  تحقیقات دانشکده زپشکی ، معتمدصنایع علی باتشکر  
 

 

 

 

 

 

 


