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ﻣﻌرﻓﯽ:
اﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺛﺎﺑت اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن اﺑزاری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﭘﯾﺷرﻓت ﺣوزه ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اھﻣﯾت دارد ،آﮔﺎھﯽ ﻣﯽدھد .اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺷﺎﻣل ﻧوﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد روﻧد ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ،ﻋواﻣل ﺧطر ،ﻧﺣوهھﺎ ﯾﺎ
اﻟﮕوھﺎی اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻋﻣﻠﮑردی ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﻧﺗﺧب اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﺳﺗﻔﺎده ،ﻋرﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﺟﺎﻧﺑﯽ در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را در ﻣﯾﺎن ﺳﺎﯾر
ﻣوارد واﺿﺢ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﮫطور ﺧﺎص ،ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﻣﻔﯾد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف از ﺳطوح ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫ
ای ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ دارد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑرای ﭘزﺷﮑﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ از اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ ﺗﺣﻘﯾق آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا اﯾن اﻣر آنھﺎ را در
ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣوردﻧﯾﺎز ﺑرای ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری اﺻول ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ در ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺗﺑﺣر ﻣﯽﮐﻧد.
اﺟرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﭘزﺷﮑﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﭘروژهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﺟراﺷده در ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎﻗص ﺗﻠﻘﯽ ﺷود .اﯾن
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻧﺳﺑت داده ﺷود ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت داﻧش ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را ﻧدارﻧد .ﻓراﮔﯾران ﺑرای درک ﻣﻔﺎھﯾم
ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ روشھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮐﺎرﺑردیﺗر در ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﻧﯾﺎز دارﻧد .ﺑرای ﺑرطرف ﮐردن اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ،دوره ﻣذﮐور ﯾﮏ روﯾﮑرد زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗﺑﯽ
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻋﻣﻠﯽ را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻟشھﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺟدﯾد و ﺑﯽﺗﺟرﺑﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﺧود ھﺳﺗﻧد ،اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن دوره ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن را از طرﯾق اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ،ﻧوﺷﺗن ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ و اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود در ﻣﺟﻼت ﻣﻌﺗﺑر درﮔﯾر ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن دوره ﺑﮫﮔوﻧﮫای
طراﺣﯽﺷده ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد دﯾدﮔﺎه ﻧﺷر ﮐﺎرھﺎی ﺧود را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد ﺗﺎ ﻓراﮔﯾران ﺑﺗواﻧﻧد ﻧوﺷﺗﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺧود را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﻧد و ﺷﺎﻧس ﺧود را ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ
ھﺎﯾﺷﺎن ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﻗرار ﮔﯾرد اﻓزاﯾش دھﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر ﺑﮫطور ﮔﺳﺗرده ﺧواﻧده و ﺳﺎﯾت
ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣوردﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﮔﯾرد.

ھﻧﺎﻟك  10ﻣﺳﺎﻗﺎت ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن:
 ﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺎق  :1ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺟﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
اﻟﻣﺳﺎق  :2ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
اﻟﻣﺳﺎق  :3اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
اﻟﻣﺳﺎق  :4اﻟﺑﺣوث اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺎق  :5اﻷدوات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ )ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻛﺳل(

اﻟﻣﺳﺎق  :6ﻣﻧﮭﺟﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺎق  :7اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺎق  :8اﻷدوات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ )ﺑرﻧﺎﻣﺞ (Epi Info
اﻟﻣﺳﺎق  :9اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ SPSS -
اﻟﻣﺳﺎق  :10اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ

ھر دوره آﻣوزﺷﯽ در ) (30ﺳﺎﻋت آﻣوزﺷﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن دوره ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺑرای دﯾﭘﻠم ﻓﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت دوره
ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮔذراﻧد .ﭘس از اﺣراز ﺷراﯾط دوره ،ﻣدرک ﺗﮑﻣﯾل ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ) (IAPHو ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAﺑﮫ
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

در ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ:

1

 -ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺻﺣﯾﺔ

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

روش اراﺋﮫ آﻣوزش:
روش داﺧل ﮐﻼس
روش آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ
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ﻣﻌرﻓﯽ روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﻣرور ﮐﻠﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ ﺗﺣﻘﯾق اﺳت .ھدف ﮐﻠﯽ آن ﻧﺷﺎن دادن اھﻣﯾت ﺗﺣﻘﯾق و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗن اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
ﺣﺗﯽ در وﺟود ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدود ﻧﯾز ﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم اﺳت .اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ درﺑﺎره ﻧﻘش ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﺳﻼﻣت و ﺗوﺳﻌﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ آنھﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﻧواع ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را ﺷرح داده و ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ را ﻓﮭرﺳت ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن
اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ اﻧواع ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را ﺑرای ﭘروژهھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد .ھدف دوره اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود در اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 اﺻول ﺗﺣﻘﯾق و روشھﺎی ﻋﻠﻣﯽ اﻧواع ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺗﺣﻘﯾق طرح ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣرور ﻣﻧﺎﺑﻊ -ﭘرﺳش و ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﺣﻘﯾق

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
اھﻣﯾت ﺗﺣﻘﯾق ﺑرای ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد. روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣﻘﯾق ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ روش ﺗﺣﻘﯾق در ﺳﻼﻣت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﭘروﭘوزاﻟﯽ را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣوده و طرﺣﯽ را ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اراﺋﮫ دھﻧد ﺗﺎ ﺷواھدی ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮭداﺷتﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -از ﻧرم اﺑزارھﺎ و اﺑزارھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺟﻣﻊآوری و ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺳب دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای طراﺣﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣﻘﯾق ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد .ھدف دوره اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺗواﻧﻧد روش ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﺎ ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ
ﻣرﺑوطﮫ ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗوﺻﯾﻔﯽ ،ﮔزارشھﺎی ﻣوردی ﯾﺎ و ﻣرور ﻣوارد ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑومﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘطﻌﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ھمﮔروھﯽ ﯾﺎ ﮐوھورت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣورد-ﺷﺎھدی ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ¬ھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ -طرحھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﺗﺟرﺑﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺗﻔﺎوت اﻧواع ﺗﺣﻘﯾق را ﺗوﺿﯾﺢ دھد. ﮔزارش ﻣوارد و ﻣرور ﻣوردی را ﺑﻧوﯾﺳﻧد. -ﻣﻧﺎﺳبﺗرﯾن طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺑرای ﭘروژهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرﻧد.
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ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ در روش ﯾﺎ روشﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺣﻘﯾق
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠف در روش ﯾﺎ روشﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺣﻘﯾق را ﺑﯾﺎﻣوزﻧد .اﯾن دوره ﺷﺎﻣل ﺗﻣرﯾﻧﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﻣﻔﺎھﯾم آﻣوﺧﺗﮫﺷده را ﺑﺎ ﭘروژهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ آﯾﻧده ﺧود ﻣطﺎﺑﻘت دھﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﻗﺎبﺑﻧدی ﺻﺣﯾﺢ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫھﺎی آن
ھﺎ ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ و اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣواد و روشھﺎ ،طراﺣﯽھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻧﺗﺧﺎب طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﻣﺣل اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﻣﻌﯾت و ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری اﺻول ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺗﻐﯾرھﺎ ،ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ ،اﺑزارھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی آن اراﺋﮫ و ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ -ﺧطﺎھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮫ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﺗﺣﻘﯾق را ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﺟﻣﻌﯾت ﻣوردﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. از روشھﺎی ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﺧطﺎھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﯾری ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﺳوﮔﯾری را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده و ﺑﯾن آنھﺎ ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد. اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ را ﺑرای طرحھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد. -از ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎ و اﺑزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
در اﯾن دوره ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎدداﺷتھﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺧود را ﺑرای ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻧﺗﺧب ﺧود ﻣﯽﻧوﯾﺳﻧد .اﯾن ﻓرﺻت را ﺑرای ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ
ﮐﮫ در دورهھﺎی ﻗﺑﻠﯽ آﻣوﺧﺗﮫاﻧد ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎ ﯾﮏ  concept noteﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎر اﯾﺷﺎن اﺳت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 اﺑزار ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ و ﺟداول ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ -ﭼﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑودﺟﮫ و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﺎﯾﻠوت

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ را ﺑرای ﯾﮏ ﭘروژه ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣرور ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد اھداف و ﻓرﺿﯾﮫھﺎی ﺗﺣﻘﯾق را ﺗﺻﺣﯾﺢ و اراﺋﮫ دھﻧد روشﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺣﻘﯾق را ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺗﺣﻘﯾق را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد. اﺑزار ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ ﯾﺎ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ را طراﺣﯽ ﮐﻧﻧد. ﯾﮏ ﭘروﭘوزال ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ را از ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد. -ﺑرای ﯾﮏ ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺟدول ﮔﺎﻧت را طراﺣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﻧرماﻓزار اﮐﺳل ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﮔﺳﺗرده  ,ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت آﻓﯾس اﺳت .اﺑزاری ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ و اﻧﺟﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ روی دادهھﺎ اﺳت .اﮐﺳل اﻣﮑﺎن ﺗﺟزﯾﮫ
وﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ و اﯾﺟﺎد ﺟداول ،ﭼﺎرتھﺎ و ﻣﻧﺣﻧﯽھﺎ را ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن دوره ﺑرای ﺗﺟﮭﯾز ﻣﺷﺎرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ھﻧﮕﺎم
اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑر دادهھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﮫ آنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،طراﺣﯽﺷده اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ Microsoft Excel راﺑط ﮐﺎرﺑردی واردﮐردن و وﯾراﯾش دادهھﺎ ﮐﯾﻔﯾت داده ﯾﺎ ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ )ﮐﺎرﮐردھﺎ و ﻓرﻣولھﺎ( ﺟدول ﻣﺣوری ﺗﺟﺳم دادهھﺎ -ﺗﻧظﯾﻣﺎت و ﭼﺎپ ﺻﻔﺣﮫ

6

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در راﺑط ﮐﺎرﺑردی اﮐﺳل ﺣرﮐت و ﺳﯾر ﮐﻧﻧد. دادهھﺎ را وارد ﮐرده و ﺑرای اﯾﺟﺎد اﺳﺎس داده ﻧﻣﺎﯾﻧد. از ﻓرﻣولھﺎ و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. دادهھﺎ را ﺷﮑل داده و آن را ﻣرﺗبﺳﺎزی و ﻓﯾﻠﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﯾﮏ ھﯾﺳﺗوﮔرام ،ﻣﻧﺣﻧﯽ اﭘﯾدﻣﯽ و ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺧطﯽ را از ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ داده اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد. -ﮐﺎرﺑرﮔﯽ را ﺗﮭﯾﮫ و ﭼﺎپ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل روشﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﮭم در طﯾف ﮔﺳﺗردهای از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ در ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﯽﭘردازد .اﯾن دوره طﯾف وﺳﯾﻌﯽ
از ﻣﻔﺎھﯾم و روشھﺎ ازﺟﻣﻠﮫ طراﺣﯽھﺎی ﻣدرن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،اﻗداﻣﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ارﺗﺑﺎط و ﺗﺄﺛﯾر ،اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻋﻠﯾﺗﯽ  ،روشھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺧدوشﮐﻧﻧدﮔﯽ  ،روش
ھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻐﯾﯾر اﺛر ،ﺧطﺎی اﻧدازهﮔﯾری ،ﺳوﮔﯾری اطﻼﻋﺎت ،رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دادهھﺎ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود.
ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن دوره اﻓزاﯾش ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓراﮔﯾران ﺑرای طراﺣﯽ و اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﯽطرﻓﺎﻧﮫ و ﮐﺎرآﻣد در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣت اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣروری ﺑر طراﺣﯽھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ اﻧدازهھﺎی ارﺗﺑﺎط و اﺛر ﻣﻔﮭوم ﻣﺧدوشﮐﻧﻧدﮔﯽ ھﻣﺳﺎنﺳﺎزی اﺛر ﻣﺗﻘﺎﺑل ﯾﺎ ﺑرھﻣﮑﻧش ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﮫای ﺧطﺎ و ﺳوﮔﯾری ،دﻗت و رواﯾﯽ ،ﺗﺿﻣﯾن و ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯾتﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در راﺑط و ﺑﺳﺗر ﮐﺎرﺑردی اﮐﺳل ﺳﯾر و ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد. دادهھﺎ را وارد ﮐرده و ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻓرﻣت داده اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد. از ﻓرﻣولھﺎ و ﻋﻣﻠﮑردھﺎ ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. دادهھﺎ را ﺷﮑل داده و آن را ﻣرﺗبﺳﺎزی و ﻓﯾﻠﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﯾﮏ ھﯾﺳﺗوﮔرام ،ﻣﻧﺣﻧﯽ اﭘﯾدﻣﯽ و ﻧﻣودار ﺧطﯽ از ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ داده اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد. -ﮐﺎرﺑرگ را ﺗﮭﯾﮫ و ﭼﺎپ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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روشھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ آﻣﺎر

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣروری ﺑر آﻣﺎر ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﺑرآورد ﻓﺎﺻﻠﮫ و آزﻣون ﻓرﺿﯾﮫ آزﻣون ﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل آزﻣون ﮐﺎ اﺳﮑوﺋر آزﻣون آﻧﺎﻟﯾز وارﯾﺎﻧس ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل اﻧدازهھﺎی ﻣﮑرر رﮔرﺳﯾون ﺧطﯽ ﺳﺎده رﮔرﺳﯾون ﺧطﯽ ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ -رﮔرﺳﯾون ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ دوﺗﺎﯾﯽ
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﻓراﮔﯾران را ﺑﺎ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل آﻣﺎر دادهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠم ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻣدﯾرﯾت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﭘروﻧدهھﺎی
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ،آﻣﺎریھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ،ﺛﺑت ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾﺎز دارد .ﻓراﮔﯾران روشھﺎﯾﯽ آﻣﺎری ﻣﻧﺎﺳب ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﺑرای
ﺑرآورد و اﺳﺗﻧﺑﺎط را ﺧواھﻧد آﻣوﺧت.
اﯾن دوره درک ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﻣدلﺳﺎزی آﻣﺎری ﺑرای دادهھﺎی ﭘﯾوﺳﺗﮫ و دوﺗﺎﯾﯽ و ﻣﻔروﺿﺎت آنھﺎ ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎی ﻣرﺗﺑط و ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل
دادهھﺎی طوﻟﯽ را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد .اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ آﻣﺎری ،ﻣﺎﻧﻧد اس -ﭘﯽ -اس -اس ،ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ﻣﮭم ﺧواھد ﺑود.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻧﻘﺎط ﻗوت ،ﻣﺣدودﯾتھﺎ و اﺻول طراﺣﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣدرن ﻣطﺎﻟﻌﮫ را درک ﮐﻧﻧد. اﺻﻼح اﺛر را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘوه ﺳوﮔﯾری در اﻧﺗﺧﺎب ،ﺳوﮔﯾری اطﻼﻋﺎت را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻧﺣوه ﮐﻧﺗرل ﺳوﮔﯾری را ﺑﺎ طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑداﻧﻧد. ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﺧدوشﮐﻧﻧدﮔﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﻧﺣوه رﻓﻊ ﻣﺧدوشﮐﻧﻧدﮔﯽ را در طراﺣﯽ ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد. ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺗداول ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﺑرای اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻋﻠﯾﺗﯽ و ﻣدلھﺎی ﻋﻠﯾﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﻣﻔﺎھﯾم "اﻋﺗﺑﺎر "‘ و "دﻗت"" ،ﺧطﺎی اﻧدازهﮔﯾری ﺗﺻﺎدف" و "ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ"" ،ﺳوء طﺑﻘﮫﺑﻧدی اﻓﺗراﻗﯽ" و "ﻏﯾر اﻓﺗراﻗﯽ" و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣطﺎﻟﻌﺎتاﻋﺗﺑﺎرﺳﻧﺟﯽ و ﺗﮑرارﭘذﯾری ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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اﺑزارھﺎی آﻣﺎر )اﭘﯽ اﯾﻧﻔو (
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﭘﯽ اﯾﻧﻔو ﯾﮏ ﻧرم اﺑزار آﻣﺎر ﺑرای ﻣدﯾرﯾت دادهھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت ﺑرای ﭘزﺷﮑﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣﮑﺎن
اﯾﺟﺎد ﻧظرﺳﻧﺟﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ورود دادهھﺎ و ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ را ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫای ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوده،
ﻓراﯾﻧد ورود دادهھﺎ را ﺗطﺎﺑق ﮐرده ،دادهھﺎ را وارد ﮐرده و ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد و ﻧﻘﺷﮫھﺎ و ﮔرافھﺎ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .اﯾن دوره ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽدھد
و ﺗﻣرﯾنھﺎ و ﻣواد را ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﭘﯽ اﯾﻧﻔو و ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر اﯾﺟﺎد ﻧظرﺳﻧﺟﯽ در طراﺣﯽ ﻓرمھﺎ ورود دادهھﺎ و اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧﺟﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﮏ ﮐد ورود دادهھﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﺳﺗﮫ اطﻼﻋﺎت اﭘﯽ اﯾﻧﻔو ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از داﺷﺑورد ﺑﺻری و اﺑزار ﯾﺎ ﮔﺟت اﯾﺟﺎد ﻧﻘﺷﮫ -ھﻣراه اﭘﯽ اﯾﻧﻔو ﺑرای ﺳﯾﺳﺗم اﻧدرزﯾد
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻓرمھﺎی ورود ﺳﺎده دادهھﺎ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  Form Designerطراﺣﯽ ﮐﻧﻧد. ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﮏ ﮐد اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرمھﺎی ورود داده را ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی ﮐﻧﻧد ﺳواﺑق را در ﻓرم اﭘﯽ اﯾﻧﻔو وارد ﮐﻧﻧد ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺑﻊ داده را ﺑﺧواﻧﻧد و از ﺟﻠﺳﺎت  Visual Dashboardو  Classic Analysisﺑرای دﺳتﮐﺎری ،ﻣدﯾرﯾت ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
 آﻣﺎر از ﻓراواﻧﯽھﺎ ،ﺟداول  2در  2و دﺳﺗورات ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن را ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑروﻧداد را در ﻗﺎﻟبھﺎی  ،HTMLاﮐﺳل ﯾﺎ  ،Wordﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد. ﺑرﻧﺎﻣﮫ  Companionھﻣراه اﭘﯽ اﯾﻧﻔو را ﺑرای اﻧدرزﯾد ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد. -ﻧﻘﺷﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
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ﺑﺳﺗﮫ آﻣﺎر ﺑرای ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )اس -ﭘﯽ -اس -اس (
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
در اﯾن دوره ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ وﯾژﮔﯽھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧرم اﺑزار ازﺟﻣﻠﮫ ﺗﻧظﯾم ﻓﺎﯾل داده ﺟدﯾد در اس -ﭘﯽ -اس -اس آﻣﺎده ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﺧﯽ
از ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﻣدﯾرﯾت دادهھﺎ و روشھﺎی آﻣﺎر ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫﺗری ﮐﮫ در اس -ﭘﯽ -اس -اس ﻣوﺟود اﺳت ،آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن دوره ﺑﮫﻣﻧظور اراﺋﮫ آﻣوزش ﻓﺷرده
ﺑﮫ آﺧرﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﺑﺳﺗﮫ آﻣﺎری ﺑرای ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )اس -ﭘﯽ -اس -اس( ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﮫﻋﻧوان ﻧرماﻓزار آﻣﺎری اس -ﭘﯽ -اس -اس ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،طراﺣﯽﺷده
اﺳت .اﯾن دوره ﯾﺎددھﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺟﻠﺳﺎت ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﻋﻣﻠﯽ اﺳت و ﺷﺎﻣل ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻣﺟﻣوﻋﮫ دادهھﺎی ﺑزرگ اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻌرﻓﯽ ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﺗﺑدﯾل دادهھﺎی ﮔمﺷده ﮐﺎ اﺳﮑوﺋر آزﻣون ﺗﯽ آﻧﺎﻟﯾز وارﯾﺎﻧس ﯾﮏطرﻓﮫ آﻧﺎﻟﯾز وارﯾﺎﻧس دوطرﻓﮫ آﻧﺎﻟﯾز وارﯾﺎﻧس اﻧدازه¬ھﺎی ﻣﮑرر رﮔرﺳﯾون ﺧطﯽ رﮔرﺳﯾون ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ دوﺗﺎﯾﯽ ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻋواﻣل ﻣﻧﺣﻧﯽ راک آزﻣونھﺎی ﻏﯾر ﭘﺎراﻣﺗری  3ﮔروھﯽ ﻗﺳﻣت 1 آزﻣونھﺎی ﻏﯾر ﭘﺎراﻣﺗری  3ﮔروھﯽ ﻗﺳﻣت 2 -ﮐﺎﭘﻼن ﻣﺎﯾر

10

ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد از ﻣﻔﺎھﯾم اوﻟﯾﮫ آﻣﺎری آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎﯾد در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﮐروﺳﺎﻓت وﯾﻧدوز ﺗﺟرﺑﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎ
اس -ﭘﯽ -اس -اس ﺿروری ﻧﯾﺳت ،اﮔرﭼﮫ درک اوﻟﯾﮫ از ھدف و ﻋﻣﻠﮑرد ﻧرم اﺑزار ﻣﻔﯾد اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 وﯾژﮔﯽھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧرم اﺑزار را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد. دادهھﺎ را در اس -ﭘﯽ -اس -اس ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد. از ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی آﻣﺎر اس -ﭘﯽ -اس -اس ﺑرای ﺟﻣﻊﺑﻧدی و ﺗﺷرﯾﺢ دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ از روشھﺎی آﻣﺎر اس -ﭘﯽ -اس -اس ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. از ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل آﻣﺎری ﺑﮫطور ﻣﺳﺗﻘل ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﻧﺗﯾﺟﮫ و طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد. -ﻧﺗﺎﯾﺞ و اراﺋﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎ را ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد.

10

ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻣﯽ
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ﺗوﺻﯾف دوره:
اﯾن دوره ﺑرای ﻣرور ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ھمطرازی و ﺑﺎزﻧﮕری ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎ ﯾﺎ دﺳتﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺟﮭت ﻧﺷر در ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ طراﺣﯽ
ﺷده اﺳت .ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن دوره ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻧوﺷﺗﺎری ،ﺧواﻧدن ،وﯾراﯾش و ﻣرور را از طرﯾق ﺗﻣرﯾن و ﺑﺣثھﺎی ﮐﻼﺳﯽ اﻧﺟﺎم و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽدھﻧد.
ھدف اﯾن دوره داﻧﺳﺗن اﺻول ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻣﯽ ﻣؤﺛر اﺳت.
آﻣوزش در اﯾن دوره ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑر روﻧد ﻧوﺷﺗن و ﻧﺷر ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎ ﯾﺎ دﺳتﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺗﻣرﮐز ﺧواھد ﮐرد .اﯾن دوره در دو ﺑﺧش اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود :ﺑﺧش ) (1ﺑﮫ
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫطور ﻣؤﺛر ،ﻣﺧﺗﺻر و واﺿﺢ ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﻗﺳﻣت ) (2ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ دﺳتﻧوﺷﺗﮫ واﻗﻌﯽ ﻋﻠﻣﯽ
داده ﻣﯽﺷود.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺟﺳﺗﺟو و ﻣﺎﺗرﯾس اﺳﺗدﻻل ﻧوﺷﺗن ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ،ﺧﻼﺻﮫ ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻘدﻣﮫ ﻧﮕﺎرش روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﻧوﺷﺗن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوﺷﺗن ﺑﺣث ،ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺂﺧذ -ﻧوﺷﺗن ﯾﮏ دﺳتﻧوﺷﺗﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺧوب

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﺎ دﺳتﻧوﺷﺗﮫ ﻋﻠﻣﯽ در ﺣوزه ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط را ﺑﮫطور ﻣؤﺛر ،ﻣﺧﺗﺻر و واﺿﺢ ﺑﻧوﯾﺳﻧد. ﻧﺷرﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﻧوﺷﺗﮫھﺎی را ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. ﺑﯾﻧش ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧواﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﻧﺗﻘدان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد. ھدف ھر ﺑﺧش را در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ درک ﮐﻧﻧد. ﻣﺟﻣوﻋﮫای وﺳﯾﻊﺗر از راھﺑردھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻧوﺷﺗﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد. -ﻣﮭﺎرت اﻧﺗﺧﺎب ﻓرﺻتھﺎی راھﺑردی در ﻣورد ﻧﺣوه ،ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود را ﮐﺳب ﮐﻧﻧد.

11

International Academy
of Public Health

www.iaph.org
info@iaph.org

:ﺗواﻧﻣﻧد ﺷده ﺗوﺳط

APHEA
Accredited Continuing
Training & Educational Event

