کارگاه آشنایی با

نحوه نگارش و ارسال
مقاله علمی زبان انگلیسی ()ISI
در روانشناسی و مشاوره
با ارائه گواهی معتبر از دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
در این کارگاه ،دانش و مهارت شرکتکنندگان در زمینههای زیر افزوده خواهد شد:


آموزش گام به گام کلیۀ مراحل نگارش مقاالت انگلیسی (از عنوان مقاله تا فهرست منابع)



آموزش عملی روشهای تحلیل آماری و نحوۀ گزارش یافتهها در مقاالت انگلیسی



آشنایی با نرمافزارهای مورد استفاده در مقالهنویسی نظیر Mendeley



آشنایی با چگونگی ارتباط با مجالت حوزۀ روانشناسی و اعتباریابی آنها



آموزش گام به گام و عملی چگونگی ارسال مقاله و آشنایی با فرآیند ارزیابی و داوری مقاالت انگلیسی

سرفصلهای ارائه شده در این کارگاه همراه با تمرینهای عملی در هر جلسه و در بین جلسات خواهد بود .عالوه بر
این ،به منظور ت شویق بی شتر شرکتکنندگان به م شارکت در پژوهش ،در پایان کارگاه شرکتکنندگان برتر انتخاب
شده و این افراد امکان پیگیری فعالیتهای پژوهشی خود را زیر نظر مدرسین کارگاه خواهند داشت.

مدرسین:
دکتر مجتبی حبیبی
دکترای تخصصی روانشناسی سالمت ،استادیار دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان و پژوهشگر برتر سال 1392

محمد درهرج
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

زمان دوره 20 :ساعت؛  21شهریور از ساعت  15:00الی  22 ،19:00و  23شهریور از ساعت  9:00الی 17:00
هزینه دوره 450 :هزار تومان واریز به ح ساب شماره  5297444278نزد بانک ملت شعبۀ هجرت به نام دان شکدۀ
علوم رفتاری و سالمت روان
نحوۀ ثبت نام :پس از واریز مبلغ دوره ،لطفاً وارد سایت دان شکده به آدرس http://tip.iums.ac.irشوید و در
ق سمت فرم کارگاه آزاد (بخش فرم شرکتکننده ها) با ال صاق فیش پرداختی ثبتنام نمایید و ا صل فیش را روز
اول کارگاه به کارشناس مربوطه تحویل نمایید.
محل برگزاری :خیابان ستارخان ،خیابان نیایش ،کوچۀ من صوری ،دان شکدۀ علوم رفتاری و سالمت روان (ان ستیتو
روانپزشکی تهران)
جهت کسب اطالع بیشتر می توانید با شماره  09138576716تماس حاصل فرمایید.

