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اعضای گروه اعم از اسااید  دانشایويان    آشنايي  به منظور ويک ضرورت  به عنوان کرمانشاهگروه آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي 

 .ژورنال کالب با روش های پدشنهادی ذيل نماي برگزاری  روز جهان در نظر دارد اق ام بهبا پدشرفت های علمي 

 

 هدف:

در ايان   دهای اين علوم مي باش . یاکدا  ماا  در مورد آخرين دستاور زيستيگسترش بحث مدان متخصصدن آمار ه ف از اين برنامه 

رش  علمي دانشیويان و اساید  از طريا  بحاث در ماورد ايان      اطالعات و دانش اعضای گروه و کمک به به اشتراک گذاشتنبرنامه 

 .مي باش  ادستاورده

اين جمع به بازبدني و نق  ج ي یرين مقاالت حدطه آمار زيستي خواه  پرداخت. همچندن بستری فراهم مي آورد یاا دانشایويان و   

از نظارات و پدشانهادات احتماا ي    یا به اين وسادله   . اساید  آخرين يافته ها و پدشرفتهای حوزه کاری و يا یحقد  خود را ارائه دهن

 یحقد  خويش استفاده نماين . ءگروه در جهت اریقا

 

 اهداف ویژه:

فراهم آوردن بستری مناسب برای اعضای هدات علمي و دانشیويان گروه آمار زيستي بارای رشا  علماي و آشانايي باا آخارين        -1

   آن.دستاوردهای اين رشته و زمدنه های در حال رش

ي آمااری و متا و وژی دربااره مطا  اات در حاال انیاام در گاروه و        لمفراهم آوردن بستری برای استفاده از بارش افكار و نق  ع -2

 ه ايت آنها در مسدری که به دستاورد صحدح یری بدانیام .

 گروه و حدطه های مورد عالقه آنانآشنايي دانشیويان و اساید  گروه اپد مدو وژی و آمار زيستي از ف ا دتهای ديگر اعضای  -3

 مدان دانشیويان و اساید .لب بستری برای ايیاد همكاری در مورد يک مط -4

 ، از طري  بحث های هدیان انگدزِ علمي  ايیاد بستری برای یرغدب همكاران به سوی اه اف یحقدقایي ج ي  -5

 
 



 :جلسه محل برگزاریزمان و 

به ) و يا به طرق ا كتروندكي مقتضاي  با یوجه به فضاهای موجود در دانشك ه در ايمدل ارسا ي  هر جلسه با هماهنگي ارائه دهن ه و

در هار   13-14اين جلسات یا اطالع ثانوی روزهای دوشنبه سااعت   .خواه  رسد و دانشیويان گروه هدئت علمي استحضار اعضای 

 گردد.یرم یحصدلي برگزار مي

 :گانارائه دهنده

 هر يک از:

 گروهاساید   .1

 .گروهدانشیويان  .2

 پژوهشي داخلي يا خارجي.-محققدن برجسته اين رشته ها در مراکز آموزشيم عوين خارج از گروه شامل اساید  و  .3

 

 :موضوعات جلسه

ارائاه و ماورد بحاث قارار گدارد.. در      سا ه اخدر منتهي به جلساه ژورناال کاالب      7)چاپ ش ه طي يک يا چن  مقا ه  در هر جلسه

خصوص ی  اد مقاالت بسته به نوع مقاالت و موضوع انتخاب ش ه یصمدم گدری خواه  ش . یالش مي شود با یوجه به ناوع مقااالت   

 امكان یبادل و گفتگو بدن دو رشته ایفاق بدافت .  

 :حیطه ها

و نداز یحقدقاایي کاه ماي یوانا  باه رشا  علماي اعضااء و          ي آماار زيسات  حدطه های مورد عالقه گروه، آخرين دستاوردهای شامل 

 دانشیويان گروه کمک نماي .

   در حدطه های مطرح ش ه گردد.  Original researchاق ام به ارائه مقاالت اصدل )عموما در نظر است در جلسات ژورنال کالب 

 :نحوه برگزاری

 گرفت. خواه  رت برنامه زمانبن ی در شروع یرم اول یحصدلي و بصورت یرمي صو 

 .سخنراني هر يک از دانشیويان یحت نظارت يكي از اساید  گروه خواه  بود 

  موضوعي را بارای مطارح    دکترای آمار زيستي موظفن  ح اقل يكبار در دوره یحصدلي خود ارش  و هر يک از دانشیويان

کاه هناوز انتخااب نشا ه      )و يا در صوریي اد راهنمای پژوهشيش ن در جلسه اعالم نماين . اين موضوع باي  به یايد  است

 سال گردد.راست استاد راهنمای یحصدلي  برس  و از طري  ايمدل ايشان ا

    از اساید  راهنما درخواست مي شود با آمادگي کامل در سر جلسه ژورنال کالب حضور داشته باشن  یا در صاورت مطارح

بتوان  یوضدحات مبسوط و کامل در زمدنه سوال ارائه ده  یاا   ش ن سوا ي که دانشیو )سخنران  قادر به پاسخ ب ان نبود،

 ه ف اصلي ژورنال کالب یامدن گردد.

  زودیر از یااريخ   دوهفتههريک از سخنرانان موظفن  که مواد مورد بررسي در جلسه ب   )اعم از مقا ه، داده و ...  را ح اقل

 ارسال نماين . کارشناس گروهاعالم ش ه از طري  ايمدل به 

    سخنران موظف است اعالن برگزاری ژورنال کالب در خصوص محل و زمان برگزاری آن در دو نسخه پرينات گرفتاه و در

همچندن کارشناس گاروه نداز باه     یابلوی اعالنات گروه نصب نماي . ا گوی اين اعالن در انتهای اين متن آورده ش ه است.

 نماي . رساني جلسه مذکور اق ام مينحو مقتضي نسبت به اطالع

  درص  ژورنال کالب ها حضور ف ال داشته باشن .   77دانشیويان گروه موظفن  ح اقل در 
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