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بسمه تعالی                                                                                                                
آنی

معاون محترم پژوهشی دانشگاههای کالن منطقه ۶: زنجان، اراک، قزوین، قم و دانشکده علوم پزشکی ساوه

با سالم و احترام
به استحضار میرساند مرکز کاکرین ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان و مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران 
(NIMAD) در نظر دارد کارگاه آموزشی دو روزه «کارگاه مقدماتی پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM)» را با مشخصات زیر برگزار 

کند: 
اساتید مدعو: دکتر حمیدرضا برادران عطار مقدم (دانشگاه علوم پزشکی ایران)- دکتر پیام کبیری (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مباحث کارگاه: مطالب ارایه شده در این کارگاه محتوای استاندارد آموزشی مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه آکسفورد است (برنامه 
به پیوست است)

مخاطبان: محققان، دانشجویان و متخصصان رشتههای علوم پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و رشتههای بالینی مرتبط
محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی زنجان

زمان:  چهارشنبه و پنجشنبه ٨ و ۹ آذر ١۳۹٦ (از ساعت ٨:٠٠ لغایت ١۴:٠٠)         مهلت ثبتنام: جمعه ۳ آذرماه ١۳۹٦ 
هزینه شرکت در کارگاه: ١٠٠ هزار تومان (تخفیف برای دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد: ٥٠ هزار تومان)

ظرفیت کارگاه: ٢٥ نفر
ثبتنام و اطالعات بیشتر: مراجعه به آدرس http://nimad.ac.ir صفحه آموزش پژوهش/سلسله کارگاههای پزشکی مبتنی بر 

شواهد (Evidence-Based Medicine) و ثبتنام آنالین

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اطالعیه برگزاری کارگاه مندرج در وبگاه مؤسسه نیماد به نشانی  
http://nimad.ac.ir/content/101/Cochrane-Iran-Workshops:EBM به نحو مقتضی در آن دانشگاه/دانشکده اطالعرسانی 

شود.

رونوشت:
سرکار خانم دکتر مسگرپور مدیر محترم دفترریاست و روابط عمومی و امور بین الملل موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی 

کشور 
سرکار خانم دکتر مسگرپور مشاور محترم معاون تحقیقات و فناوری 

سرکار خانم آربونی دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د زنجان 
جناب آقای مهندس ربیعی دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د اراک 

سرکار خانم محمد علیخانی دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د قزوین 
جناب آقای نامدار دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د قم 

سرکار خانم خدیجه صادقی دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده ع پ و خ ب د ساوه 
جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی 

http://nimad.ac.ir/

