
  یتعال بسمه

یپزشک آموزش و درمان بهداشت وزارت یفناور و قاتیتحق معاونت  

  ییدانشجو قاتیتحق یها تهیکم یهماهنگ دفتر 

کشوربرنامه پیشنهادی مجموعه کارگاه های کوریکولوم آموزشی دانشجویان کمیته های تحقیقات دانشجوئی   

 

 

 

 

   (Data analysis)داده ها ی آمار لیتحل تجزیه و کارگاه 

 

 

 داده ها آماریتحلیل کارگاه زمان بندی  برنامه

زمان به  مدرسین عنوان ردیف

 دقیقه

 مالحظات

 تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید  1

 بیان اهداف کارگاه

 11  

و شدت  وجود ارتباط یتست هامروری کلی بر  2

 یکم یرهایمتغی و فیک یرهایمتغارتباط بین 

 ۰1  

در  یفیک یرهایمتغ نیوجود ارتباط ب یها تست ۰

 یلیتحل یمطالعات مقطع

 یو با همانند ساز یهمانند ساز بدون 21 

  :chi-square and Mc nemar 

 یرهایو متغ یاسم یفیک یرهایمتغ

و بدون  یبا همانند ساز یرتبه ا یفیک

و  رمنیمانند اسپ)  یهمانند ساز

 (ندالک

در  یفیک یرهایمتغ نیوجود ارتباط ب یها تست 4

 یمطالعات مورد شاهد

 21 

در  یفیک یرهایمتغ نیوجود ارتباط ب یها تست 5

 یمطالعات  همگروه

 21 

  ۰1  (ماری مقاالتتحلیل آبررسی ) یکارگروه 6

ر کمی د یرهایمتغ نیوجود ارتباط ب یها تست 7

 یلیتحل یمطالعات مقطع

د تست های رگرسیون و مانن 21 

 همبستگی

در  میک یرهایمتغ نیوجود ارتباط ب یها تست 8

 یمطالعات مورد شاهد

 21 

در  میک یرهایمتغ نیوجود ارتباط ب یها تست 9

 یمطالعات  همگروه

 21 

  ۰1  (ماری مقاالتتحلیل آبررسی )کارگروهی  11

 یرهایمتغ نیشدت ارتباط ب نییتع یها تست 11

 یلیتحل یطالعات مقطعدر م یفیک

 21  

 یرهایمتغ نیشدت ارتباط ب نییتع یها تست 12

 یدر مطالعات مورد شاهد یفیک

 21  

 یرهایمتغ نیشدت ارتباط ب نییتع یها تست 1۰

 یدر مطالعات همگروه یفیک

 21  

  ۰1  (ماری مقاالتتحلیل آبررسی ) کار گروهی 14



 یکم یرهایمتغ نیشدت ارتباط ب نییتع یها تست 15

 یلیتحل یدر مطالعات مقطع

 21  

 یکم یرهایمتغ نیشدت ارتباط ب نییتع یها تست 16

 یدر مطالعات مورد شاهد

 21  

 یکم یرهایمتغ نیشدت ارتباط ب نییتع یها تست 17

 یدر مطالعات همگروه

 ونیو رگرس OR-RR مانند 21 

  ۰1  (ماری مقاالتتحلیل آبررسی ) کارگروهی 18

اختالف  نییدار بودن جهت تع یزمون معنآ انتخاب 19

نمونه کوچک و  یاسم یگروه ها در داده ها نیب

نمونه بزرگ در مشاهدات زوج نشده و مشاهدات 

 زوج شده 

 ۰1  

اختالف  نییدار بودن جهت تع یآزمون معن انتخاب 21

 شیدو گروه و ب یرتبه ا یگروه ها در داده ها نیب

 از دو گروه

 ۰1  

اختالف  نییدار بودن جهت تع یمون معنآز انتخاب 21

از  شیدو گروه و ب یکم یگروه ها در داده ها نیب

 دو گروه

 ۰1  

  ۰1  (ماری مقاالتتحلیل آبررسی ) کار گروهی 22

 .تدریس این بخش اختیاری است   مخدوش کننده  ریوجود متغ طیدر شرا یآمار زیآنال 2۰

 .تدریس این بخش اختیاری است   یداخله ام یطرح ها یبررس یبرا یامار یها مدل 24

  15  پرسش و پاسخ و جمع بندی 25

 

 سه: سطح کارگاه

 (ترجیحاً یک کارگاه دو روزه )ساعته  9 : مدت کارگاه

 

  :منبع

سیدمحمد فرشته نژاد، علی اکبر ، SPSS افزار های علوم پزشکی با استفاده از نرم آنالیز آماری در پژوهش

 1931پژواک علم آریا ، ، انتشارات ئی، آرش بیاتحقدوست، علی چهر


