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 (شاهدی و همگروهی-موردی)تحلیلی  مطالعات باآشنایی  کارگاه

 
 تحلیلی مطالعات با آشنایی برنامه زمان بندی کارگاه

 

 (Case-Control)شاهدی  -کارگاه اول مطالعات موردی

 زمان مدرس مبحث رديف

 (دقيقه)

مالحظا

 ت

 تالوتی آیاتی از کالم اهلل مجید  1

 بیان اهداف کارگاه

 01  

  01    یشاهد-یمطالعات موردانتخاب موضوع و تعیین عنوان در دالیل  2

  01  بیان مسئله و توجیه انجام طرح 3

  01  بازنگری منابع و اطالعات 4

  01  فرضیاتاهداف و  5

  01  (اعتبار داخلی ) نحوه اندازه گیری و مقیاس سنجش آنها , متغیر ها  6

  01  نحوه تجزیه و تحلیل داده ها ،ونه گیریو روش نم تعداد نمونهجامعه مورد بررسی،  7

  01  نحوه اجرای تحقیق 8

  01  نحوه اعالم یافته ها 9

  01  نحوه نگارش بحث 11

  01  نقد مقاله: کارگروهی 11

  01  پرسش و پاسخ و جمع بندی 12

 

 

 (Cohort)کارگاه دوم مطالعات همگروهی 

 زمان مدرس مبحث رديف

 (دقيقه)

مالحظا

 ت

 آیاتی از کالم اهلل مجید تالوتی  13

 بیان اهداف کارگاه

 01  

  01  مطالعات همگروهیدالیل انتخاب موضوع و تعیین عنوان در  14

  01  بیان مسئله و توجیه انجام طرح 15

  01  بازنگری منابع و اطالعات 16

  01  فرضیاتاهداف و  17
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  01  (لی اعتبار داخ) نحوه اندازه گیری و مقیاس سنجش آنها , متغیر ها  18

  01  نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و روش نمونه گیری، تعداد نمونهجامعه مورد بررسی،  19

  01  نحوه اجرای تحقیق 21

  01  نحوه اعالم یافته ها 21

  01  نحوه نگارش بحث 22

  01  نقد مقاله: کارگروهی 23

  01  پرسش و پاسخ و جمع بندی 24

 

 

 دو: سطح کارگاه

 هساعت 8 ارگاهدو ک :مدت کارگاه
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