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آشنایی با مطالعات مرور سیستمانیک و متاآنالیز
آشنایی با نحوه طراحی سوال پژوهش در مطالعات مرور سیستمانیک و متاآنالیز
آشنایی با استراتژی جستجو در پایگاههای مهم اطالعاتی ملی و بین المللی
آشنایی با نحوه استخراج مقاالت مرتبط و نحوه ارزیابی کیفیت آنها
آشنایی با نحوه استخراج اطالعات از مقاالت مرتبط
آشنایی با نرم افزار  Comprehensive meta-analysisجهت تحلیل داده های مطالعات ثانویه
آشنایی با نرم افزار Comprehensive meta-analysisجهت تحلیل داده های مطالعات ثانویه
مقدمه ،بیان اهداف درس ،تعاریف در مدلهای مختلف رگرسیونی
آشنایی دانشجویان با Linear regression
آشنایی دانشجویان با Probit and logistic regression models
آشنایی بیشتر دانشجویان با Logistic regression models
آشنایی دانشجویان با Ordinal and multinomial logistic regression models
آشنایی دانشجویان با Ordinal and multinomial logistic regression models
آشنایی دانشجویان با مدلهای رگرسیون برای داده های شمارشی
آشنایی با تحلیل داده های خوشه ای و طرح اندازه های تکراری
آشنایی با تحلیل داده های خوشه ای و طرح اندازه های تکراری
آشنایی با Repeated measure analysis of variance

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

جلسه اول:

هدف کلی :آشنایی با مطالعات مرور سیستمانیک و متاآنالیز
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 1-1با مطالعات ثانویه (مطالعات مرور سیستمانیک و متاآنالیز) آشنا شود.
 1-2تفاوت بین مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز را درک کند.
 1-3با دالیل انجام مطالعات ثانویه آشنا شود.
 1-4با کاربرد مطالعات ثانویه آشنا شود.
جلسه دوم:

هدف کلی :آشنایی با نحوه طراحی سوال پژوهش در مطالعات مرور سیستمانیک و متاآنالیز
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 2-1با اجزای سوال پژوهشی مطالعات ثانویه آشنا شود.
 2-2بتواند برای متاآنالیز کردن مطالعات مقطعی سوال پژوهشی مناسب طراحی نماید
 3-2بتواند برای متاآنالیز کردن مطالعات تحلیلی سوال پژوهشی مناسب طراحی نماید
جلسه سوم
هدف کلی :آشنایی با استراتژی جستجو در پایگاههای مهم اطالعاتی ملی و بین المللی
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 3-1با پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی آشنا شود
 3-2با نحوه جستجو در پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی آشنا شود
 3-3بتواند کلید واژه های مناسب جستجو را برای هدف مورد نظر انتخاب کند
 3-4با نحوه دسترسی و پیداکردن متن کامل مقاالت مرتبط آشنا شود
 3-5با نحوه پیدا کردن مقاالت تکراری آشنا شود
جلسه چهارم
هدف کلی :آشنایی با نحوه استخراج مقاالت مرتبط و نحوه ارزیابی کیفیت آنها
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 4-1نحوه فراخوانی مقاالت مرتبط به نرم افزار را یاد بگیرد
 4-2نحوه بررسی عناوین مقاالت جستجتو شده در پیدا کردن مقاالت مرتبط
 4-3نحوه بررسی چکیده مقاالت جستجتو شده در پیدا کردن مقاالت مرتبط
 4-4با چک لیست های ارزیابی کیفیت مقاالت اولیه مثل ( )STROBE- CONSORTآشنا شود
 4-5با نحوه امتیاز دهی مقاالت استخراج شده آشنا شود.
جلسه پنجم
هدف کلی :آشنایی با نحوه استخراج اطالعات از مقاالت مرتبط
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 5-1بتواند برای هدف و یا سوال پژوهشی متغیرهای مورد نیاز را لیست نماید.
 5-2بتواند برای متغیرهای مورد نظر چک لیست (دستی یا الکترونیکی) تهیه نماید
 5-3با نحوه پیدا کردن متغیر مورد نظر در مطالعات اولیه (مثل مطالعه مقطعی) آشنا شود
 5-4با نحوه وارد کردن متغیرها در چک لیست های ساخته شده آشنا شود
جلسه ششم
هدف کلی :آشنایی با نرم افزار Comprehensive meta-analysisجهت تحلیل داده های
مطالعات ثانویه
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 6-1با محیط نرم افزار  CMAآشنا شود

 6-2نحوه انتخاب مناسب اندازه اثر را برای هدف مورد نظر یاد بگیرد
 6-3نحوه ذخیره سازی فایل در نرم افزار CMAرا یاد بگیرد
 6-4نحوه نامگذاری ستونهای نرم اقزار  CMAرا یاد بگیرد
جلسه هفتم
هدف کلی :آشنایی با نرم افزار Comprehensive meta-analysisجهت تحلیل داده های
مطالعات ثانویه
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 7-1نحوه آنالیز داده های مطالعات اولیه مقطعی را یاد بگیرد
 7-2نحوه آنالیز داده های مطالعات اولیه تحلیلی را یاد بگیرد
 7-3شاخصهای مورد نظر متاآنالیز را تفسیر نماید
 7-4نحوه بررسی سوگیری انتشار را شرح دهد
 7-5با نمودارهای مرتبط با متاآنالیز آشنا شود
 7-6با نحوه خروجی گرفتن نمودارها و جداول نرم افزار آشنا شود
جلسه هشتم
هدف کلی :مقدمه ،بیان اهداف درس ،تعاریف در مدلهای مختلف رگرسیونی
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 8-1نحوه شناسایی پرت افتاده ها و پاک سازی داده ها را یاد بگیرد
 8-2ارزیابی فرض نرمالیتی را یاد بگیرد
 8-3با آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک آشنا شود
 8-4بانحوه تبدیالت برای نرمال سازی آشنا شود
جلسه نهم
هدف کلی :آشنایی دانشجویان با Linear regression
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 9-1با مدل کالسیک رگرسیون خطی آشنا شود
 9-2با برآوردهای حداکثر درستنمایی و حداقل مربعات پارامترها آشنا شود
 9-3نحوه تفسیر مدل رگرسیون را یاد بگیر
 9-4با نحوه ارزیابی مدل رگرسیون خطی آشنا شود
 9-5با مدل رگرسیون چند متغیره ی چند گانه آشنا شود
 9-6استفاده از نرم افزارهای مختلف برای انجام تحلیل های مرتبط را یاد بگیرد
جلسه دهم
هدف کلی :آشنایی دانشجویان با Probit and logistic regression models
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 10-1با مفاهیم رگرسیون لجستیک و رگرسیون  probitآشنا شود
 10-2کاربرد رگرسیون لجستیک و رگرسیون  probitرا یاد بگیرد

 10-3تفاوت رگرسیون لجستیک و رگرسیون  probitرا یاد بگیرد
جلسه یازدهم
هدف کلی :آشنایی بیشتر دانشجویان باLogistic regression models
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 11-1با تفسیر مدل رگرسیون لجستیک آشنا شود
 11-2با نحوه ارزیابی مدلهای لجستیک آشنا شود
 11-3استفاده از نرم افزارهای مختلف برای انجام تحلیل های مرتبط را یاد بگیرد
جلسه دوازدهم
هدف کلی :آشنایی دانشجویان با Ordinal and multinomial logistic regression
models
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 12-1با مفاهیم رگرسیون  ordinalو multinomialآشنا شود
 12-2کاربرد مدلهای رگرسیون  ordinalو multinomialرا یاد بگیرد
 12-3تفاوت مدلهای رگرسیون  ordinalو  multinomialرا یاد بگیرد
جلسه سیزدهم
هدف کلی :آشنایی دانشجویان با Ordinal and multinomial logistic regression
models
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 13-1با تفسیر مدلهای  Ordinal and multinomial logisticآشنا شود
 13-2با نحوه ارزیابی مدلهای  Ordinal and multinomial logisticآشنا شود
 13-3استفاده از نرم افزارهای مختلف برای انجام تحلیل های مرتبط را یاد بگیرد
جلسه چهاردهم
هدف کلی :آشنایی دانشجویان با مدلهای رگرسیون برای داده های شمارشی
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 14-1انواع مدل های رگرسیون برای داده های شمارشی را یاد بگیرد
 14-2با معیارهای انتخاب مدل مناسب برای داده های شمارشی آشنا شود
 14-3تفسیر مدل رگرسیون را یاد بگیرد
 14-4با نحوه ارزیابی مدل رگرسیون آشنا شود
 14-5استفاده از نرم افزارهای مختلف برای انجام تحلیل های مرتبط را یاد بگیرد
جلسه پانزدهم
هدف کلی :آشنایی با تحلیل داده های خوشه ای و طرح اندازه های تکراری
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 15-1با مفاهیم داده طولی و سلسله مراتبی آشنا شود

 15-2با مفاهیم طرح اندازه های تکراری آشنا شود
 15-3تفاوت داده های طولی و سلسله مراتبی را یاد بگیرد
جلسه شانزدهم
هدف کلی :آشنایی با تحلیل داده های خوشه ای و طرح اندازه های تکراری
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 16-1با روش های خوشه بندی سلسله مراتبی آشنا شود
 16-2معیارهای شباهت خوشه بندی ها را بشناسد
 16-3روش های برازش و ارزیابی مدل در داده ها با اندازه های تکراری را یاد بگیرد
جلسه هفدهم
هدف کلی :آشنایی با Repeated measure analysis of variance
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو
 17-1با مفاهیم  Repeated Measures ANOVAآشنا شود

 17-2دالیل استفاده و سواالتی که  Repeated Measures ANOVAبه ان پاسخ میدهد را بشناسد
 17-3تفسیر مدل را یاد بگیرد
 17-4با نحوه ارزیابی مدل آشنا شود
 17-5با نحوه استفاده از نرم افزارهای مختلف برای انجام تحلیل های مرتبط آشنا شود
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موضوع جلسه

تاریخ

مدرس

1

آشنایی با مطالعات مرور سیستمانیک و متاآنالیز

دکتر شهاب رضائیان

2

آشنایی با نحوه طراحی سوال پژوهش در مطالعات مرور سیستمانیک و متاآنالیز

دکتر شهاب رضائیان

3

آشنایی با استراتژی جستجو در پایگاههای مهم اطالعاتی ملی و بین المللی

دکتر شهاب رضائیان

4

آشنایی با نحوه استخراج مقاالت مرتبط و نحوه ارزیابی کیفیت آنها

دکتر شهاب رضائیان

5

آشنایی با نحوه استخراج اطالعات از مقاالت مرتبط

دکتر شهاب رضائیان

6

آشنایی با نرم افزار Comprehensive meta-analysisجهت تحلیل داده های
مطالعات ثانویه

دکتر شهاب رضائیان

7

آشنایی با نرم افزار Comprehensive meta-analysisجهت تحلیل داده های
مطالعات ثانویه

دکتر شهاب رضائیان

8

مقدمه ،بیان اهداف درس ،تعاریف در مدلهای رگرسیونی
Linear regression

دکتر مهدی مرادی نظر

10

probit and logistic regression

دکتر مهدی مرادی نظر

11

Logistic regression

دکتر مهدی مرادی نظر

12

ordinal and multinomial logistic regression

دکتر مهدی مرادی نظر

13

ordinal and multinomial logistic regression

دکتر مهدی مرادی نظر

14

رگرسیون برای داده های شمارشی

دکتر مهدی مرادی نظر

15

تحلیل داده های خوشه ای و طرح اندازه های تکراری

دکتر مهدی مرادی نظر

16

تحلیل داده های خوشه ای و طرح اندازه های تکراری

دکتر مهدی مرادی نظر

9

17

آشنایی با Repeated measure analysis of variance

دکتر مهدی مرادی نظر

دکتر مهدی مرادی نظر

