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معرفی:
این حقیقتی ثابت است کھ تحقیقات بسیار ارزشمند تلقی می شوند. این ابزاری است کھ بھ متخصصان بھداشت عمومی در مورد موضوعاتی کھ برای 
پیشرفت حوزه بھداشت عمومی اھمیت دارد، آگاھی می دھد. این موضوعات شامل نوسازی معلومات در مورد روند بیماری ھا، عوامل خطر، نحوه ھا یا 
الگوھای ارائھ خدمات درمانی، نتایج مداخالت بھداشت عمومی، توانایی ھای عملکردی سیستم بھداشتی یا نقاط منتخب ارائھ خدمات بھداشتی است. ھمچنین 
تحقیقات مسائلی مربوط بھ ھزینھ ھای مراقبت ھای بھداشتی و استفاده، عرضھ و تقاضا و ھمچنین مسائلی جانبی در ارائھ خدمات بھداشتی را در میان سایر 
موارد واضح می سازد. بھ طور خاص، یافتھ ھای تحقیقات تأثیرگذاری مفید باالیی سیاست گذاری سالمت عمومی در سطوح مختلف از سطوح محلی، منطقھ
 ای، ملی و بین المللی دارد؛ بنابراین، برای پزشکان بھداشت عمومی مھم است کھ از اصول ابتدایی تحقیق آگاھی داشتھ باشند زیرا این امر آن ھا را در 

مھارت ھای موردنیاز برای بھ کارگیری اصول تحقیقاتی در عملکرد بھداشت عمومی متبحر می کند.

اجرای تحقیقات پزشکی و بھداشتی در منطقھ مدیترانھ شرقی در مقایسھ با پروژه ھای 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 الزم برای انجام تحقیقات را ندارند. فراگیران برای درک مفاھیم 
تحقیق بھ روش ھای آموزشی کاربردی تر در برنامھ درسی نیاز دارند. برای برطرف کردن این فاصلھ، دوره مذکور یک رویکرد زمانی سلسلھ مراتبی 

مبتنی بر مھارت ھای عملی را برای مقابلھ با چالش ھای نویسندگان جدید و بی تجربھ کھ بھ دنبال انتشار یافتھ ھای تحقیق خود ھستند، اتخاذ می کند.
 این دوره شرکت کنندگان را از طریق انجام تحقیقات، نوشتن مقاالت تحقیقی و انتشار تحقیقات خود در مجالت معتبر درگیر می کند. این دوره بھ گونھ ای 
طراحی شده 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 می کند تا مقاالتی کھ پس از انتشار بھ طور گسترده خوانده و سایت 

می شوند، موردمطالعھ قرار گیرد.

ھنالك 10 مساقات تدریبیة ضمن برنامجین:

- برنامج أساسیات البحث العلمي في الصحة     
   العامة

المساق 1: مقدمة في منھجیات البحث العلمي
المساق 2: تصمیم البحث العلمي

المساق 3: المفاھیم األساسیة في منھجیة  
                  البحث العلمي

المساق 4: البحوث التطبیقیة في الصحة العامة
المساق 5: األدوات اإلحصائیة (برنامج إكسل)

- برنامج المنھجیات المتقدمة للبحوث الصحیة

المساق 6: منھجیات البحث العلمي المتقدمة
المساق 7: المنھجیات اإلحصائیة المتقدمة

(Epi Info برنامج) المساق 8: األدوات اإلحصائیة
  SPSS  - المساق 9: الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

المساق 10: الكتابة العلمیة

ھر دوره آموزشی در (30) ساعت 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 (IAPH) و تایید شده توسط (APHEA) بھ 

شرکت کننده اعطا می شود.

روش ارائھ آموزش:زبان آموزش: 
روش داخل کالس

روش آموزشی ترکیبی
عربی 

انگلیسی
در ھمھ برنامھ ھا:
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 فھرست عناوین دوره:
- اصول تحقیق و روش ھای علمی

- انواع کاربردھای تحقیق
- طرح تحقیقاتی

- مرور منابع
- پرسش و فرضیھ تحقیق

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 شرکت کنندگان اجازه می دھد تا درباره نقش تحقیقات در سالمت و توسعھ عمومی بحث کنند. 
ھمچنین بھ آن ھا امکان می دھد کھ انواع تحقیقات را شرح داده و مراحل مختلف مربوط بھ یک پروژه تحقیقاتی را فھرست کنند. ھمچنین بھ شرکت کنندگان 
اجازه می دھد تا انواع تحقیقات را برای پروژه ھا و برنامھ ھای خود انتخاب کنند. ھدف دوره این است کھ شرکت کنندگان بھ توانایی خود در انجام تحقیقات 

سالمت عمومی اعتماد کنند.

 نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

-اھمیت تحقیق برای بھداشت عمومی را بشناسند.
- روش ھای مختلف تحقیق برای مطالعھ موضوعات مربوط بھ تحقیقات بھداشتی را ارزیابی مناسب نمایند.

- مفاھیم اساسی روش تحقیق در سالمت را توضیح دھند.
- پروپوزالی را تکمیل نموده و طرحی را برای مطالعھ یک مشکل بھداشت عمومی ارائھ دھند تا شواھدی برای عملکرد بھداشت 

   عمومی باشد.
- از نرم ابزارھا و ابزارھایی برای جمع آوری و مدیریت مناسب داده ھا استفاده کنند.

معرفی روش ھای تحقیق
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز 1
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فھرست عناوین دوره:
- مطالعات توصیفی، گزارش ھای موردی  یا و مرور موارد 

- مطالعات بوم شناختی
- مطالعات مقطعی

- مطالعات ھم گروھی یا کوھورت
- مطالعھ مورد-شاھدی

- کارآزمایی¬ھای بالینی
- طرح ھای نیمھ تجربی 

این دوره اطالعات عمومی برای طراحی ھای مختلف تحقیق فراھم می کند. ھدف دوره این است کھ شرکت کنندگان بتوانند روش مطالعھ یا پروژه تحقیقاتی 
مربوطھ خود را انتخاب کنند.

- تفاوت انواع تحقیق را توضیح دھد.
- گزارش موارد و مرور موردی را بنویسند.

- مناسب ترین طراحی مطالعھ را برای پروژه ھای تحقیقاتی شناسایی و بھ کار ببرند.

توصیف برنامھ:

نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

طراحی ھای تحقیق
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز 2
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فھرست عناوین دوره:
- مواد و روش ھا، طراحی ھای مطالعھ

- انتخاب طراحی مطالعھ، محل انجام مطالعھ
- مطالعھ جمعیت و نمونھ گیری

- اصول محاسبھ اندازه نمونھ
- مطالعھ متغیرھا، جمع آوری داده ھا، ابزارھا و تکنیک ھای آن

- ارائھ و تجزیھ وتحلیل داده ھا
- خطاھای احتمالی در تحقیقات و ارزیابی نقادانھ

این دوره بھ شرکت کنندگان اجازه می دھد تا مفاھیم مختلف در روش یا روش شناسی تحقیق را بیاموزند. این دوره شامل تمریناتی است کھ بھ 
شرکت کنندگان اجازه می دھد مفاھیم آموختھ شده را با پروژه ھای تحقیقاتی آینده خود مطابقت دھند. این کار قاب بندی صحیح برای نمونھ ھای آن

 ھا، محاسبھ حجم نمونھ و استفاده از ابزارھا و تکنیک ھای مناسب برای جمع آوری داده ھا ایجاد می کند.

- متغیرھای تحقیق را تعریف نمایند.
- جمعیت موردمطالعھ را شناسایی کنند.

- از روش ھای نمونھ گیری مناسب استفاده نمایند.
- خطاھای نمونھ کیری تصادفی و سوگیری را شناسایی نموده و بین آن ھا تمایز قائل شوند.

- اندازه نمونھ را برای طرح ھای مختلف مطالعھ محاسبھ نمایند.
- از تکنیک ھا و ابزارھای مختلف جمع آوری داده ھا استفاده کنند.

توصیف برنامھ:

نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

مفاھیم اساسی در روش یا روش شناسی تحقیق
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز 3
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 فھرست عناوین دوره:
- ابزار جمع آوری داده ھا و جداول ساختگی 
- چارچوب زمانی، بودجھ و مطالعھ پایلوت 

 در این دوره شرکت کنندگان یادداشت ھای مفھومی  خود را برای موضوعات منتخب خود می نویسند. این فرصت را برای بازبینی ھمھ مفاھیم تحقیقاتی 
کھ در دوره ھای قبلی آموختھ اند فراھم می کند و با یک concept note کھ نتیجھ نھایی کار ایشان است بھ پایان می رسد.

- یک موضوع تحقیقاتی را برای یک پروژه نھایی کنند.
- منابعی برای مرور منابع را شناسایی نمایند

- اھداف و فرضیھ ھای تحقیق را تصحیح و ارائھ دھند
- روش شناسی تحقیق را نھایی کنند.

- یک یادداشت مفھومی  تحقیق را ایجاد کنند.
- ابزار جمع آوری داده ھا یا پرسشنامھ را طراحی کنند.

- یک پروپوزال تحقیقاتی را از یک یادداشت مفھومی تھیھ کنند.
- برای یک پروژه تحقیقاتی جدول گانت  را طراحی کنند.

توصیف برنامھ:

نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

تحقیقات کاربردی در زمینھ سالمت عمومی

- متغیرھای تحقیق را تعریف نمایند.
- جمعیت موردمطالعھ را شناسایی کنند.

- از روش ھای نمونھ گیری مناسب استفاده نمایند.
- خطاھای نمونھ کیری تصادفی و سوگیری را شناسایی نموده و بین آن ھا تمایز قائل شوند.

- اندازه نمونھ را برای طرح ھای مختلف مطالعھ محاسبھ نمایند.
- از تکنیک ھا و ابزارھای مختلف جمع آوری داده ھا استفاده کنند.

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز 4
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نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

توصیف برنامھ:

فھرست عناوین دوره:
Microsoft Excel آشنایی با -

- رابط کاربردی 
- واردکردن و ویرایش داده ھا

- کیفیت داده یا
- تجزیھ وتحلیل داده ھا (کارکردھا و فرمول ھا)

- جدول محوری 
- تجسم داده ھا 

- تنظیمات و چاپ صفحھ 

نرم افزار اکسل یک صفحھ گسترده , بخشی از مایکروسافت آفیس است. ابزاری برای سازمان دھی و انجام محاسبھ روی داده ھا است. اکسل امکان تجزیھ
 وتحلیل داده ھا و ایجاد جداول، چارت ھا و منحنی ھا را فراھم می کند. این دوره برای تجھیز مشارکت کنندگان بھ دانش و مھارت ھایی کھ می تواند ھنگام 

انجام فعالیت ھای مراقبت بر داده ھای بھداشت عمومی در کارھای روزانھ آن ھا استفاده شود، طراحی شده است.

- در رابط کاربردی اکسل حرکت و سیر کنند.
- داده ھا را وارد کرده و برای ایجاد اساس داده نمایند.

- از فرمول ھا و عملیات برای تجزیھ وتحلیل داده ھا استفاده کنند.
- داده ھا را شکل داده و آن را مرتب سازی و فیلتر نمایند.

- یک ھیستوگرام، منحنی اپیدمی و منحنی خطی را از یک مجموعھ داده ایجاد کنند.
- کاربرگی  را تھیھ و چاپ نمایند.

ابزارھای آماری (اکسل )

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز 5
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فھرست عناوین دوره:

این دوره بھ مسائل روش شناسی مھم در طیف گسترده ای از برنامھ ھای اپیدمیولوژیک در بھداشت عمومی و پزشکی می پردازد. این دوره طیف وسیعی 
از مفاھیم و روش ھا ازجملھ طراحی ھای مدرن مطالعھ، اقدامات اپیدمیولوژیک ارتباط و تأثیر، استنباط علیتی ، روش ھای کنترل مخدوش کنندگی ، روش

 ھای شناسایی تغییر اثر، خطای اندازه گیری، سوگیری اطالعات، روایی و پایایی  داده ھا را شامل می شود.
ھدف اصلی این دوره افزایش توانایی فراگیران برای طراحی و انجام مطالعات تحقیقی بی طرفانھ و کارآمد در زمینھ سالمت است.

- در رابط و بستر کاربردی اکسل سیر و حرکت کنند.
- داده ھا را وارد کرده و برای ایجاد فرمت داده اقدام نمایند.

- از فرمول ھا و عملکردھا برای تجزیھ وتحلیل داده ھا استفاده کنند.
- داده ھا را شکل داده و آن را مرتب سازی و فیلتر نمایند.

- یک ھیستوگرام، منحنی اپیدمی و نمودار خطی از یک مجموعھ داده ایجاد کنند.
- کاربرگ را تھیھ و چاپ نمایند.

- مروری بر طراحی ھای مطالعات اپیدمیولوژیک
- اندازه ھای ارتباط و اثر 

- مفھوم مخدوش کنندگی
- ھمسان سازی

- اثر متقابل یا برھمکنش 
- تجزیھ وتحلیل طبقھ ای 

- خطا و سوگیری، دقت و روایی، تضمین و کنترل کیفیت

توصیف برنامھ:

نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

روش ھای پیشرفتھ تحقیق
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز 6

7



نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

توصیف برنامھ:
این دوره فراگیران را با مھارت ھای الزم برای انجام تجزیھ وتحلیل آمار داده ھای تحقیقات علم پزشکی، مدیریت مراقبت ھای بھداشتی، پرونده ھای 
الکترونیکی پزشکی، آماری ھای حیاتی، ثبت بیماری ھا و پایگاه ھای داده ھای تحقیقاتی نیاز دارد. فراگیران روش ھایی آماری مناسب مورداستفاده برای 

برآورد و استنباط را خواھند آموخت.
این دوره درک شرکت کنندگان از مدل سازی آماری برای داده ھای پیوستھ و دوتایی  و مفروضات آن ھا، تجزیھ وتحلیل داده ھای مرتبط و تجزیھ وتحلیل 

داده ھای طولی  را افزایش می دھد. استفاده از یک بستھ آماری، مانند اس- پی- اس- اس، برای تجزیھ وتحلیل مطالعات موردی مھم خواھد بود.

- نقاط قوت، محدودیت ھا و اصول طراحی ھای مختلف مدرن مطالعھ را درک کنند.
- اصالح اثر  را شناسایی و تفسیر کنند

- منابع بالقوه سوگیری در انتخاب، سوگیری اطالعات را بشناسند و نحوه کنترل سوگیری را با طراحی مطالعھ مناسب  بدانند.
- منابع احتمالی ایجاد مخدوش کنندگی را شناسایی کرده و نحوه رفع مخدوش کنندگی را در طراحی، تجزیھ وتحلیل مطالعات اپیدمیولوژیک بشناسند.

- مالحظات متداول مورداستفاده برای استنباط علیتی و مدل ھای علیتی را توضیح دھند.
اندازه گیری تصادف" و "سیستماتیک"، "سوء طبقھ بندی افتراقی" و "غیر افتراقی" و استفاده از مطالعات  - مفاھیم "اعتبار "‘ و "دقت"، "خطای 

اعتبارسنجی و تکرارپذیری برای تحقیقات اپیدمیولوژیک را درک نمایند.

فھرست عناوین دوره:
- مروری بر آمار توصیفی

- برآورد فاصلھ و آزمون فرضیھ
- آزمون تی مستقل
- آزمون کا اسکوئر

- آزمون آنالیز واریانس
- تجزیھ وتحلیل اندازه ھای مکرر 

- رگرسیون خطی ساده
- رگرسیون خطی چندگانھ

- رگرسیون لجستیک دوتایی 

روش ھای پیشرفتھ آمار
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز 7
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نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

توصیف برنامھ:

فھرست عناوین دوره:

اپی اینفو یک نرم ابزار آمار برای مدیریت داده ھا است کھ تحت برنامھ مایکروسافت برای پزشکان بھداشت عمومی بھ کار می رود. این برنامھ امکان 
ایجاد نظرسنجی الکترونیکی، ورود داده ھا و تجزیھ وتحلیل داده ھا را فراھم می سازد. این دوره بھ شرکت کنندگان امکان می دھد تا پرسشنامھ ای تھیھ نموده، 
فرایند ورود داده ھا را تطابق کرده، داده ھا را وارد کرده و تجزیھ وتحلیل کنند و نقشھ ھا و گراف ھا را ایجاد کنند. این دوره تجربھ عملی بھ دست می دھد 

و تمرین ھا و مواد را مھیا می کند.

- فرم ھای ورود ساده داده ھا را با استفاده از Form Designer طراحی کنند.
- با استفاده از چک کد اطالعات مربوط بھ فرم ھای ورود داده را پیاده سازی کنند

- سوابق را در فرم اپی اینفو وارد کنند
- چندین منبع داده را بخوانند و از جلسات Visual Dashboard و Classic Analysis برای دست کاری، مدیریت تجزیھ

    وتحلیل داده ھا استفاده کنند.
- آمار از فراوانی ھا، جداول 2 در 2 و دستورات میانگین را تھیھ نموده بتوانند

- نتایج برونداد را در قالب ھای HTML، اکسل یا Word، تطبیق کنند.
- برنامھ Companion ھمراه اپی اینفو را برای اندرزید توضیح دھید.

- نقشھ ایجاد کنند.

- آشنایی با اپی اینفو و شروع بھ کار
- ایجاد نظرسنجی در طراحی فرم ھا

- ورود داده ھا و اعتبار سنجی با استفاده از چک کد
- ورود داده ھا و استفاده از بستھ اطالعات اپی اینفو

- تجزیھ وتحلیل داده ھا با استفاده از تجزیھ وتحلیل کالسیک
- تجزیھ وتحلیل داده ھا با استفاده از داشبورد بصری و ابزار یا گجت 

- ایجاد نقشھ
- ھمراه اپی اینفو برای سیستم اندرزید

ابزارھای آمار (اپی اینفو )
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز 8
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نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

توصیف برنامھ:

فھرست عناوین دوره:

در این دوره شرکت کنندگان با ویژگی ھای اصلی نرم ابزار ازجملھ تنظیم فایل داده جدید در اس- پی- اس- اس آماده برای تجزیھ وتحلیل و ھمچنین برخی 
از تکنیک ھای مدیریت داده ھا و روش ھای آمار پیشرفتھ تری کھ در اس- پی- اس- اس موجود است، آشنا می شوند. این دوره بھ منظور ارائھ آموزش فشرده 
بھ آخرین نسخھ بستھ آماری برای علوم اجتماعی (اس- پی- اس- اس) کھ اکنون بھ عنوان نرم افزار آماری اس- پی- اس- اس شناختھ می شود، طراحی شده 

است. این دوره یاددھی ترکیبی از جلسات سخنرانی و عملی است و شامل تجزیھ وتحلیل زیرمجموعھ ای از مجموعھ داده ھای بزرگ است.

شرکت کنندگان 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.

- ویژگی ھای اصلی نرم ابزار را بشناسند.
- داده ھا را در اس- پی- اس- اس مدیریت نمایند.

- از تکنیک ھای آمار اس- پی- اس- اس برای جمع بندی و تشریح داده ھا استفاده کنند.
- برای تجزیھ وتحلیل داده ھا از روش ھای آمار اس- پی- اس- اس پیشرفتھ تری استفاده کنند.

- از تجزیھ وتحلیل آماری بھ طور مستقل بر اساس نوع نتیجھ و طراحی مطالعھ استفاده نمایند.
- نتایج و ارائھ یافتھ ھا را تفسیر نمایند.

- معرفی
- توصیفی

- تبدیل
- داده ھای گم شده

- کا اسکوئر
- آزمون تی

- آنالیز واریانس یک طرفھ
- آنالیز واریانس دوطرفھ

- آنالیز واریانس اندازه¬ھای مکرر
- رگرسیون خطی

- رگرسیون لجستیک دوتایی
- لجستیک چندگانھ

- تجزیھ وتحلیل عوامل
- منحنی راک

- آزمون ھای غیر پارامتری 3 گروھی قسمت 1
- آزمون ھای غیر پارامتری 3 گروھی قسمت 2

- کاپالن مایر 

بستھ آمار برای علوم اجتماعی (اس- پی- اس- اس )
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز 9
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فھرست عناوین دوره:

نگارش علمی
این دوره برای مرور مراحل مختلف جھت بررسی ھم طرازی  و بازنگری نسخھ ھای مقالھ ھا یا دست نوشتھ ھای علمی جھت نشر در مجالت علمی طراحی
 شده است. شرکت کنندگان در این دوره مھارت ھای نوشتاری، خواندن، ویرایش و مرور را از طریق تمرین و بحث ھای کالسی انجام و توسعھ می دھند. 

ھدف این دوره دانستن اصول نگارش علمی مؤثر است.
آموزش در این دوره عمدتاً بر روند نوشتن و نشر مقالھ ھا یا دست نوشتھ ھای علمی تمرکز خواھد کرد. این دوره در دو بخش ارائھ می شود: بخش (1) بھ 
شرکت کنندگان یاد می دھد کھ چگونھ بھ طور مؤثر، مختصر و واضح بنویسند و قسمت (2) بھ شرکت کنندگان زمینھ تھیھ یک دست نوشتھ واقعی علمی 

داده می شود.

- یک نسخھ مقالھ یا دست نوشتھ علمی در حوزه بھداشت محیط را بھ طور مؤثر، مختصر و واضح بنویسند.
- نشریات علمی یا نوشتھ ھای را کھ بیشتر برای کارشان مناسب ھستند را شناسایی کنند.

- بینش بیشتری نسبت بھ نیاز ھای خوانندگان و منتقدان داشتھ باشند.
- ھدف ھر بخش را در یک مقالھ تحقیقی درک کنند.

- مجموعھ ای وسیع تر از راھبردھای عملی برای بھبود نوشتار تحقیقاتی خود داشتھ باشند.
- مھارت انتخاب فرصت ھای راھبردی در مورد نحوه، مکان و زمان انتشار تحقیقات خود را کسب کنند.

توصیف دوره:

- فرآیندھای جستجو و ماتریس استدالل 
- نوشتن صفحھ عنوان، خالصھ علمی و مقدمھ

- نگارش روش ھای تحقیق
- نوشتن نتایج تحقیق

- نوشتن بحث، نتیجھ گیری و منابع یا مآخذ
نتایج یادگیری:- نوشتن یک دست نوشتھ علمی خوب

در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

- معرفی
- توصیفی

- تبدیل
- داده ھای گم شده

- کا اسکوئر
- آزمون تی

- آنالیز واریانس یک طرفھ
- آنالیز واریانس دوطرفھ

- آنالیز واریانس اندازه¬ھای مکرر
- رگرسیون خطی

- رگرسیون لجستیک دوتایی
- لجستیک چندگانھ

- تجزیھ وتحلیل عوامل
- منحنی راک

- آزمون ھای غیر پارامتری 3 گروھی قسمت 1
- آزمون ھای غیر پارامتری 3 گروھی قسمت 2

- کاپالن مایر 

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز 10
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