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 پژوهش های فرضیه يا پرسشها پژوهش، اهداف  تنظیم  4
 

 دکتر سلیمي

 جمع ابزارهای و تحقیق در آنها کاربرد و متغیرها انواع  5

 ها داده آوری
 

 دکتر سلیمي

 نمونه حجم تعیین و گیری نمونه های شیوه  6

 

 دکتر سلیمي

مورد و   يعمقط مطالعات: انواع طرح های مطالعاتي  7

 شاهدی

 دکتر سلیمي

 مداخلهو  همگروهي مطالعات :انواع طرح های مطالعاتي  8

 ای 

 دکتر سلیمي

 اخالق و  الزم بودجه، منابع تامین و  گانت جدول تهیه  9
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