
 سمٍ تعالیب

 میلی آمًزش بُذاشت ي ارتقاء سالمتبروامٍ شيروال کالب داوشجًیان تحصیالت تک    

 شيروال کالب چیست؟

 سٍؽ ٍ هحتَا هشٍس تِ آى عی دس ٍ گشدد هی تشگضاس داًـجَیاى ٍ اػاتیذ حضَس تا کِ هی تاؿذ دٍسُ ای آهَصؿی جلؼِ کالب طٍسًال    

ظی تشای افضایؾ داًؾ، هْاست ّا ٍ تقَیت تٌیِ ػلوی تطٍسًال کالب اػتشا. ؿَد هی پشداختِ هؼتثش هجالت اص هقالِ چٌذیک یا  ؿٌاػی

داًـجَ هی تایؼت تواهی جضئیات هذل هغالؼاتی سا تیاى ًوایذ لزا  طٍسًال کالبدسایي تحلیالت تکویلی تؼیاس هفیذ اػت. داًـجَیاى 

تفادُ اص هقاالت دس عشاحی هذل ّای هغالؼاتی ّوچٌیي اسصاتی هقاالت افضایؾ خَاّذ یافت. تَاى ٍی دس ًحَُ كحیح خَاًذى هقالِ ٍ اػ

ضوٌا اسایِ هشتة هقاالت تَػظ داًـجَیاى هٌجش تِ افضایؾ قذست تیاى ٍ اػتذالل آًْا خَاّذ ؿذ. هضاف تش ایٌکِ ػغح ػلوی خَد ٍ 

 ّوچٌیي هخاعثیي ٍ ؿًٌَذگاى سا ًیض افضایؾ خَاّذ داد. 

 شيروال کالب  اَذاف

 قشاس گشفتي دس جشیاى پیـشفت ّای ػلوی سٍص جْاى 

 )آهَصؽ هْاست ّای اسصیاتی ًقاداًِ هتَى )هْوتشیي ّذف 

 اثشتخـی هفیذ سٍی هْاست ّای ػولی 

 تِ ػٌَاى یک خظ آغاص تشای اّذاف تحقیقاتی 

 آهادُ ؿذى جْت اهتحاًات تخللی 

 هشٍس یک هَضَع ٍیظُ تْذاؿتی 

 :کىىذگان شرکت

 هغالؼِ تاس اٍلیي تشای سا ای هقالِ ٍقتیؿشکت کٌٌذگاى دس ایي جلؼات آهَصؿی اػاتیذ ٍ داًـجَیاى هی تاؿٌذ. ؿشکت کٌٌذگاى     

. ًوایٌذ تَجِ ًوَداسّا ٍ جذاٍل ٍیظُ تِ کلی ًکات تِ اػت تْتش ٍ ذکٌٌ یادداؿت هقالِ حاؿیِ دس سا خَد ًظشات اػت تْتش ذ،کٌٌ هی

 تِ ذکٌٌ ػؼی ٍ گشدد تیـتشی تَجِ جضئیات تِ هغالؼِ دٍم تاس دس. ًذتگزاس کٌاس دقیقِ 33 حذاقل یا ٍ سٍص یک هذت تشای سا هقالِ ػپغ

 )چک لیؼت پیَػت هی تاؿذ( ذدّ پاػخچک لیؼت  ػَاالت

 

 



ماده به شرح زیر  هفتمواد زیر توسط گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در 

 برنامه ریسی و انجام خواهد شد. 

 (اوتخاب مقالٍ 1مادٌ

 ( اًتخاب هقالِ هْوتشیي قؼوت دس طٍسًال کالب هی تاؿذ. قاػذتا یک هقالِ خَب اسایِ هَفقی سا تذًثال خَاّذ داؿت. 1-1

ـتش ًؼثت تِ آى ػالقِ تی(هْوتشیي فاکتَس دس اًتخاب هقالِ، ػالقِ فشدی داًـجَ اػت ٍ تَكیِ هی ؿَد هَضَػی تاؿذ کِ داًـجَ 1-2

 قاػذتا چٌاًچِ هَضَع هقالِ هتٌاػة تا ػالقِ داًـجَ تاؿذ اسایِ تْتشی اص آى هقالِ خَاّذ داؿت. اػت. مًرد ویاز جامعٍهٌذ تَدُ ٍ 

حی سا دس هقالِ هی تایؼت پشهحتَا جالة تاؿذ ٍ حشفی تشای گفتي داؿتِ تاؿذ. اًتخاب یک هقالِ خَب قاػذتا دادُ ّای قاتل هغش (1-3

دس هقالِ تشسػی ًوَدُ  اختیاس هخاعثاى قشاس خَاّذ داد. هقالِ ای سا هی تَاى خَب ستثِ تٌذی کشد کِ تتَاًذ چالؾ ّای هَجَد سا

 ّوچٌیي تا تَجِ تِ ػلن ٍ فٌاٍسی ٍ تحَالت سٍص تاؿذ.

 هغشح ًوایذ. ای سٍص جاهؼِ( هقالِ تشای هخاعثاى قاتل فْن تَدُ ٍ ساُ حلی تشای سفغ چالؾ ّای هَجَد ٍ ًیاص1-4ّ

جْت تاییذ اًتخاب  تایؼتی( اًتخاب هقالِ تذٍى دخالت اػاتیذ ٍ كشفا تَػظ داًـجَیاى كَست خَاّذ پزیشفت. الثتِ داًـجَ 1-5

 هَضَع هقالِ خَد ًظش یکی اص اػاتیذ گشٍُ سا جلة ًوایذ.

 داختِ ؿَد.(كشفا یک هقالِ تَػظ داًـجَ اًتخاب ؿذُ ٍ تِ جضئیات آى هقالِ پش1-6

 تَدُ ٍ هقالِ هشٍسی ًثاؿذ. (Original Articles)  (اكیل پظٍّـی هقالِ)( هقالِ تایذ اص ًَع تحقیقاتی 1-7

 یا Pubmed یا ISI دس ؿذُ ًوایِ) اخیش هاُ ؿؾ دس خاسجی هجالت دس ؿذُ چاج هقاالت) (هقالِ اص هجالت هؼتثش اًتخاب ؿَد1-8

Scopus))  IF ػال چاج هقالِ دس كَستی کِ هَضَع خاف ٍ تِ سٍصی سا تشسػی ) آى اخز هی گشدد صیش یک ًثاؿذهجلِ ای کِ هقالِ اص

 .(، هی تَاًذ قذیوی تش اص ؿؾ هاُ اخیش تاؿذتا تَجِ تِ ًظش اػتاد ساٌّوا هی کٌذ

 ( وحًٌ ارایٍ مقال2ٍمادٌ 

( داًـجَ هَقغ اسایِ هی تایؼت احاعِ کاهل تِ هقالِ اختلاكی خَد داؿتِ تاؿذ. ًثایذ دسحیي اسائِ اص یک هَضَع تِ هَضَع 2-1

 ُ ؿَد ٍ اص حاؿیِ ّا خَداسی گشدد.تایذ تَجِ ًوَد حتوا اص جوالت سػا ٍ گَیا اػتفاد دیگشپشداخت ٍ خَاًٌذگاى سا ػشگشداى ًوایذ.

 تشای ؿًٌَذگاى  قشائت ٍ خَاًذُ ًـَد حتی الوقذٍس اػالیذ تْیِ ؿَد. هقالِ تایذ تَػظ داًـجَ تَضیح دادُ ؿَد ٍ اص سٍی ًَؿتِ (2-2

 دس كَست تْیِ اػالیذ حتوا هی تایؼت تِ صتاى فاسػی ًگاؿتِ ؿَد.

ی تایؼت هَسد تشسػی قشاس گیشد. دس اتتذا هقذهِ ای هختلش ٍ هفیذ دس خلَف تحقیق (تِ ٌّگام اسائِ، تواهی تخؾ ّای هقالِ ه2-3

 ؿیَا ٍ گَیا  اسایِ ؿَد.صیشا ّویي تخؾ اػت کِ هخاعثیي سا تِ اداهِ  ؿٌیذى هغلة  جلة هی کٌذ.

 (فشضیات، اّذاف ٍ چالؾ ّا هٌذسج دس هقالِ ؿشح دادُ ؿَد. 2-4



 ًحَُ ًوًَِ تشداسی ٍ آًالیض آهاسی دادُ ّا ؿشح دادُ ؿَد.کلیِ هتغیشّا، ع هغالؼِ، ًَع هذاخلِ، ، ًًَحَُ عشاحی (هذل هغالؼاتی،2-5

 ّوچٌیي تِ ػَاالت صیش تِ دقت هی تایؼت پاػخ دادُ ؿَد؟

 (آیا اص ًظش ػخٌشاى،  هتغیشّای رکش ؿذُ دس هقالِ قاتل اػتواد ٍ کافی ّؼتٌذ؟2-5-1

 ُ اػت؟(آیا عشاحی هغالؼِ اػتاًذاسد ؿذ2-5-2

 (آیا هی تَاى اص ًتایج اػتفادُ کشد؟ چِ اػتفادُ ای؟2-5-3

(جذاٍل ٍ تلاٍیش ؿفاف، تِ ًحَی کِ تشای هخاعثاى قاتل فْن تاؿذ، تَضیح دادُ ؿَد. تشجیحا اص یکایک جذاٍل ٍ تلاٍیش اػالیذ 2-6

 تْیِ گشدد.

 ضوٌا پیـٌْاداتی دس خلَف ستی ًتیجِ گیشی ًیض اسایِ گشدد.( تِ اّذافی کِ ًَیؼٌذگاى هقالِ تِ آى دػت یافتِ اًذ ٍ یا تِ ػثا2-7

 اص ػَی داًـجَ تِ ٍیظُ دس داخل کـَس تا تَجِ تِ چالؾ ّای کًٌَی اسایِ گشدد. چگًَگی اػتفادُ اص ًتایج تحقیقات 

 (تِ ػَاالت ؿشکت کٌٌذگاى دقیقا ٍ دس اًتْای ػخٌشاًی پاػخ دادُ ؿَد. 2-8

 ( مذت زمان ارای3ٍمادٌ 

 ًثایذ خیلی عَالًی تاؿذ کِ اص حَكلِ هخاعثاى خاسج ؿَد ٍ ًیض خیلی کَتاُ ًثاؿذ کِ تِ جضئیات هقالِ پشداختِ ًـَد.   (3-1

 تیـتشیي حجن اعالػاتی دس صهاى کَتاُ اسایِ دّذ. (3-2

 دقیقِ هی تاؿذ. 45-55پٌجاُ دقیقِ صهاى هٌاػة اػت. هذت صهاى هٌاػة تشای اسائِ هقالِ تیي  (3-3

 (وحًٌ برگساری4مادٌ 

تحلیالت  ٍ داًـجَیاى تا حضَس اػاتیذتِ كَست آًالیي ٍ یا حضَسی  عثق تشًاهِ گشٍُ طٍسًال کالب تشگضاسی جلؼات    

تایؼتی یک ّفتِ قثل كَست خَاّذ پزیشفت. کالع اسؿذ ٍ یا هحل ّواٌّگ ؿذُ تَػظ هشکض هغالؼات تکویلی)کاسؿٌاػی اسؿذ( دس 

الکتشًٍیک تشای  اص عشیق پؼت تَػظ داًـجَ ًلة ٍفشاخَاى ٍ دػَتٌاهِ ّا تش سٍی تاتلَ اػالًات گشٍُ اص تشگضاسی طٍسًال کالب، 

دکتش آقای ) کٌٌذُ طٍسًال کالب ّواٌّگ . داًـجَیاى هَظف ّؼتٌذ کِ دس اتتذای تشم هَضَػات خَد سا تِ داًـجَیاى اسػال گشدد

یک  یا تشگضاسی حذاقل یک طٍسًال کالب اًالیي ٍوام داًـجَیاى تذٍیي گشدد. صهاى تٌذی هٌاػثی تشای اسایِ تادُ تا اعالع د ؿْشآتادی(

دسكذ طٍسًال کالب ّای تـکیل ؿذُ دس عَل دٍسُ  83طٍسًال کالب حضَسی تَػظ ّش داًـجَ )تِ تـخیق گشٍُ( ٍ ؿشکت حذاقل دس 

 تحلیل داًـجَ الضاهی هی تاؿذ.

 ( زمان ارایٍ 5مادٌ 

 ّؼتٌذ.  فاسؽ التحلیلیًی ٍ ؿشکت هشتة دس طٍسًال کالب ّا تا قثل اص داًـجَیاى هَظف تِ اسایِ ػخٌشا

 

 



 ( صذير گًاَی6مادٌ 

(تشای کلیِ داًـجَیاًی کِ دس طٍسًال کالب حضَس پیذا هی کٌٌذ ٍ ّوچٌیي هقالِ ای سا تِ كَست ػخٌشاًی اسائِ هی ًوایٌذ.تغَس 6-1

 دس طٍسًال کالب كادس هی گشدد. جذاگاًِ گَاّی ؿشکت دس طٍسًال کالب ٍ ًیض اسائِ ػخٌشاًی

 ( ارزیابی ي ارزشیابی 7مادٌ 

. اص اػاتیذ هشتثظ تا ًوشُ دسیافت خَاّذ ًوَد خَاّذ گزاؿت ٍکؼشی هشاحل اسصیاتی سا پـت ػش (داًـجَ پغ اص اسایِ هقالِ ی1_7

 هَضَع هقالِ تِ ػٌَاى ّیت داٍساى دػَت تؼول هی ایذ.

 ًوشُ (: 23(اسصیاتی ٍ اسصؿیاتی تَػظ ّیت داٍساى كَست خَاّذ پزیشفت ٍ ؿاهل هَاسد صیش خَاّذ تَد) هجوَع 2_7

 ًوشُ( 4(ًحَُ تیاى)7-2-1

 ًوشُ( 4(هشتثظ تَدى هَضَع)7-2-2

 ًوشُ( 4(جذیذ تَدى هَضَع)7-2-3

 ًوشُ( 4(پشداخت کاهل تِ تلاٍیش ٍ جذاٍل ٍ هثاحث سٍؽ اجشا ٍ آًالیضّای آهاسی)7-2-4

 ًوشُ(4(تحث ٍ ًتیجِ گیشی )7-2-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( طبق ایه چک لیست، مقالٍ مًرد وظر را ارزیابی کىىذ بایستی شرکت کىىذٌ داوشجًیان) لیست چک

آیا هَضَع هَسد تحث اسصؽ هغالؼِ داؿتِ اػت ٍ یا خیش؟ آیا هَضَع هَسد تحقیق هفیذ ٍ جالة  عىًان ي چکیذٌ

 تَدُ اػت؟

 آیا هـکل هَسد تحث تِ حَصُ ی کاسی ؿوا هشتَط تَدُ اػت؟

 اگش ًتایج هقالِ هَسد ًظش كحیح هی تاؿذ ًیاصی تِ تغییش سٍؽ دسهاًی هشػَم هی تاؿذ؟

 آیا هقذهِ تِ خَتی اّویت ٍ اكیل تَدى هَضَع هَسد تحث سا تیاى هی کٌذ؟ مقذمٍ

( اؿاسُ ؿذُ اػت؟ )ػَال تحقیق تؼتگی Research questionآیا دس هقذهِ تِ ػَال تحقیق )

 تِ ًَع هغالؼِ داسد(

 ( هقالِ چیؼت؟Out comeًتیجِ کلی )

 چِ چیضی سا هَلفیي، اختالف ّای تا اّویت تلقی هی کٌٌذ؟

 ػایش هَاسد

 ًَع هغالؼِ چیؼت؟ مًاد ي ريش َا

 تشسػی اػتثاس هقالِ

 چیؼت؟  When,where, Who, what, Howدس هغالِ 

Who  چِ کؼی هذاخلِ سا اًجام دادُ اػت، چِ کؼی اًذاصُ گیشی کشدُ اػت ٍ چِ کؼی آًالیض

 دادُ ّا اًجام دادُ اػت

What )ِهؼیاسّای تـخیق ٍ اًذاصُ گیشی ٍ تؼشیف دقیق ًتیجِ هغالؼِ )دس فشضیِ : تَاى هقال 

Where هکاى هغالؼِ ٍ احتوال تذاخل گشٍُ هذاخلِ ٍ ؿاّذ 

When  صهاى ٍسٍد تِ هغالؼِ، صهاى ؿشٍع هغالؼِ ٍ فاكلِ صهاًی تیي هذاخلِ ٍ اًذاصُ گیشی ّای

 تؼذی

How  ُتَكیف جضییات اػتشاتظی تحلیلی، اًالیض دادُ ّا، اسصیاتی هتذّای اػتفادُ ؿذُ دس اًذاص

 گیشی

 هؼیاسّای ٍسٍد ٍ خشٍج چیؼت؟

 ػایش هَاسد

 ( اػت؟Methodology)آیا ًتایج هَاصی تا سٍؽ کاس  وتایج

 آیا یافتِ ای خاسج اص اّذاف هقالِ داسد؟

 آیا تِ توام ػَاالت دس سٍؽ کاس، دس تخؾ ًتایج پاػخ دادُ ؿذُ اػت؟

 دس هغالؼات دٍ گشٍّی: آیا خلَكیات ّش دٍ گشٍُ تیاى ؿذُ اػت؟

 آیا ًتایج دس جذاٍل ٍ دس هتي تکشاس ؿذُ اػت؟

 ػایش هَاسد

 تایج تحث ؿذُ اػت؟آیا دس هوَسد توام ً بحث

 آیا سفشًغ داخلی ٍ خاسجی تشای هَاسد هـاتِ ٍ یا هتٌاقض آٍسدُ ؿذُ اػت؟

 آیا هحذٍدیت ّا ٍ هـکالت کاس سا تیاى کشدُ اػت؟

 آیا تِ هَاًغ ٍ هتغیشّای هخذٍؽ کٌٌذُ ایا اؿاسُ کشدُ اػت؟

 ایا هتغیشّای هخذٍؽ کٌٌذُ دس هحاػثات هٌظَس ؿذُ اػت؟


