
   

  

)١( 

 

  معاونت تحقيقات و فناوري

توسعه و هماهنگي  مركز

  اطالعات و انتشارات علمي 

  

����� ��	
  
  

 

  آموزش پژوهش، از طراحی تا اجرا و انتشار دوره الکترونيک

Research to Publication Courses & Modules 
 

  

برنامه آموزش پژوهش در علوم پزشكي و سالمت  يك Research to Publication آموزشي دوره

 ركتو با همكاري و مشا British Medical Journal  (BMJ)است كه توسط ناشر

 University of California, San Francisco (UCSF) سازي شده است. اين دوره  طراحي و پياده

در دسترس همكاران قرار گرفته به صورت رايگان ماه  6و الكترونيك فقط براي  Online به صورت

  است:زير دوره آموزشي  6شامل  و است

1- How to Write a Paper 

2- What Editors and Peer Reviewers look for 

3- Publication Ethics 

4- Designing Clinical Research 

5- Responsible Conduct of Research 

6- Introduction to Clinical Trials 

 

 باشد. مي موضوع اختصاصي مختلف 48ساعت آموزش در  200شامل ها  اين دوره

  http://rtop.bmj.comتدا از طريق آدرس براي شركت در اين دوره، الزم است كه همكاران اب

ها  دانشكدهشبكه اينترنت بر روي  دوره مذكورشركت در نام در دوره مذكور اقدام نمايند.  نسبت به ثبت

نام  براي ثبت ماه به صورت رايگان فراهم شده است. 6هاي علوم پزشكي كشور به مدت  دانشگاهو 

  يستي از آدرس ايميل دانشگاهي استفاده نمود.با
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نام با  گزينه ثبت ،در باال و سمت راست صفحه http://rtop.bmj.comپس از مراجعه به آدرس 

  بايستي انتخاب شود.مطابق شكل زير  Register or Log-inعنوان 

  

  

    

 

  

  

  

  

  

  

 

  را انتخاب نمايند. Register، براي بار اول الزم است كاربران گزينه سبزرنگ هحصفاين  در
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  بايستي انتخاب شود. Registerنيز گزينه سبز رنگ سمت راست يعني صفحه اين در 

  نام قرار داريد. الزم است فرم زير تكميل شود. تكميل اطالعات فردي براي انجام ثبتاكنون در صفحه 
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، Professionاطالعات مذكور، حنما از آدرس ايميل دانشگاهي خود استفاده كنيد. در گزينه  ميلدر تك

  و در گزينه Iran, Islamic Republic ofخود را انتخاب كنيد. كشور را  گزينه مناسبِ

Your institution  صفحه نام دانشگاه محل خدمت و يا تحصيل خود را به صورت كامل مانند تصوير

ثبت نام شما به   ،Registerپس از تكميل همه اجزاي فرم، با انتخاب دكمه آبي رنگ  .نيددرج ك قبل

  شويد. وارد محيط دوره آموزشي مي مطابق تصوير زير ارسد و شم پايان مي

توانيد وارد دوره مذكور شده و  كنيد و با انتخاب هر دوره مي ها را مشاهده مي در اين حالت عناوين دوره

هاي  هاي اينترنتي و فايل محتواي آموزشي هر دوره شامل متن، صفحات و آدرسنيد. در آن شركت ك

) است. اهداف آموزشي هر بخش در ابتداي آن آمده است و معموال در انتهاي  صوتي و تصويري (فيلم

  شود. شود و امتياز شما براي آن بخش، نشان داده شده و ثبت مي ي كوتاه انجام ميهر بخش آزمون

  

  

  

 تماس بگيريد. research@research.ac.irرس آدصورت وجود پرسش با در 




