
تحقیقات و مطالعات در بخش صحت





معرفی 
این یک حقیقت ثابت است کھ تحقیقات بسیار ارزشمند تلقی می شوند. این افزاری است کھ بھ متخصصان صحت عامھ در مورد موضوعاتی کھ برای 
پیشرفت حوزه صحت عامھ اھمیت دارد، آگاھی می دھد. این موضوعات شامل نوسازی معلومات در مورد روند یا trends امراض، عوامل خطر، نحوه 
ھا یا الگوھای ارائھ خدمات تداوی، نتایج مداخالت صحت عامھ ، توانایی ھای عملکردی سیستم صحی یا نقاط منتخب ارائھ خدمات صحی میبباشد. ھمچنین 
تحقیقات یا ریسرچ مسائلی مربوط بھ ھزینھ ھای مراقبت ھای صحی و استفاده، عرضھ و تقاضا و ھمچنین مسائلی جانبی در ارائھ خدمات صحی را در 
میان سایر موارد واضح میسازد. بھ طور خاص، دریافت ھای ریسرچ تأثیرگذاری مفید باالیی پالیسی صحت عامھ در سطوح مختلف از سطوح محلی، 
حوزه یی یا سبنشنل، ملی و بین المللی.دارد. بنابراین، برای داکتران صحت عامھ مھم است کھ از اساسات ابتدایی ریسرچ آگاھی داشتھ باشند زیرا این امر 

آنھا را در مھارت ھای مورد نیاز برای بھ کارگیری اصول تحقیقاتی یا ریسرچ در عملکرد صحت عامھ متبحر می کند.
 

اجرای ریسرچ ھای طبی و صحی  در این منطقھ (EMR) در مقایسھ با پروژه ھای ریسرچ اجرا شده در سایر مناطق ممکن است ناقص تلقی شود . این 
یافتھ ممکن است بھ این دلیل نسبت داده شود کھ برخی از متخصصان صحت دانش الزم برای انجام تحقیقات یا ریسرچ را ندارند. دانش جویان برای درک 
مفاھیم ریسرچ بھ روشھای آموزشی کاربردی تر در پروگرام درسی نیاز دارند. برای برطرف کردن این فاصلھ، کورس متذکره یک رویکرد زمانی یا 
کرونولوجیکل مبتنی بر مھارت ھای عملی را برای مقابلھ با چالش ھای نویسندگان جدید و بی تجربھ کھ بھ دنبال انتشار یافتھ ھای ریسرچ خود ھستند، 

اتخاذ می کند .
 

این کورس شرکت کنندگان را از طریق انجام تحقیقات یا ریسرچ، نوشتن مقاالت تحقیقی و انتشار تحقیقات یا ریسرچ خود در مجالت معتبر درگیر می 
کند . این کورس بھ گونھ ای دیزاین شده است کھ بتواند دیدگاه نشرگرای خود را تقویت کند تا کارآموزان بتوانند نوشتار تحقیقاتی خود را بھبود بخشند و 
چانس خود را برای اینکھ مقالھ ھایشان مورد بازبینی ھمتایان قرار گیرد افزایش دھند. ھمچنین امکان این را فراھم می سازد کھ مقاالتی کھ پس از انتشار 

بھ طور گسترده خوانده و سایت یا (cited) می شوند، مورد مطالعھ قرار گیرد.

پروگرام 1: بنیادھا در تحقیقات در بخش صحت عامھ

کورس 1: معرفی در مورد میتود ھای ریسرچ یا تحقیق
 Research) کورس 2: دیزاین ھای ریسرچ یا

(Designs
کورس 3: مفاھیم اساسی در میتودولوجی ریسرچ
کورس 4: ریسرچ تطبیقی در زمینھ صحت عامھ

(EXCEL)  کورس 5: افزارھای ستاتیستیک

پروگرام 2: میتود ھای پیشرفتھ ریسرچ ھای صحی

کورس 6: میتود ھای پیشرفتھ ریسرچ 
کورس 7: میتود ھای پیشرفتھ ستاتیستیک 

(EPI INFO) کورس 8: افزارھای ستاتیستیک
(IBM SPSS) کورس 9: بستھ یا پکیج ستاتیستیک برای علوم اجتماعی

(Scientific writing) کورس 10: تحریر مقالھ ھای علمی یا

ھرکورس تریننگ در (30) ساعت درسی ارائھ می شود. این کورس ھا را می توان بھ عنوان بخشی از پروگرام ھای سھ ماھھ برای دیپلوم مسلکی یا 
بھ صورت کورس ھای مستقل گذراند. پس از بدست آوردن  شرایط کورس، سند تکمیل موفقانھ توسط آکادمی بین المللی صحت عمومی (IAPH) و 

تایید شده توسط (APHEA) بھ شرکت کننده اعطا می شود.

میتود ارائھ آموزش:زبان آموزش:
میتود داخلی صنف

میتود آموزشی ترکیبی
عربی 

انگلیسی
در ھمھ پروگرام ھا:
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مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز

-  اساسات ریسرچ  و روشھای علمی
-  انواع و تطبیقات ریسرچ 

-  پالن تحقیقاتی یا پالن ریسرچ
-  مروری بر لیتراتور

-  پرسش و فرضیھ ریسرچ  

این کورس یک مرور کلی و معرفی در مورد ریسرچ است. ھدف کلی آن نشان دادن اھمیت ریسرچ و برجستھ ساختن این واقعیت است کھ ریسرچ در 
زمینھ صحت عامھ حتی درموجودیت منابع محدود نیز قابل انجام است. این کورس بھ شرکت کنندگان اجازه می دھد تا درباره نقش تحقیقات یا ریسرچ در 
صحت و توسعھ عمومی بحث کنند. ھمچنین بھ آنھا امکان می دھد کھ انواع تحقیقات را شرح داده و مراحل مختلف مربوط بھ یک پروژه تحقیق یا ریسرچ 

را لست کنند.
 

ھمچنین بھ شرکت کنندگان اجازه می دھد تا انواع تحقیقات یا ریسرچ ھا را برای پروژه ھا و پروگرام ھای خود انتخاب کنند . ھدف کورس این است کھ 
شرکت کنندگان بھ توانایی خود در انجام تحقیقات یا ریسرچ ھا صحت عامھ اعتماد کنند .

1- اھمیت ریسرچ را برای صحت عامھ بشناسند
2- میتود ھا و تخنیک ھای مختلف ریسرچ برای مطالعھ موضوعات مربوط بھ تحقیقات یا ریسرچ ھای در بخش صحی را ارزیابی مناسب نمایند

3- مفاھیم اساسی در میتود ریسرچ صحت را توضیح نمایند
4- پروپوزل را ترتیب نموده و پالن را برای مطالعھ یک مشکل صحت عامھ ارائھ دھند تا شواھدی برای عملکرد صحت عامھ داشتھ باشد

5- از نرم افزارھا و افزارھایی برای جمع آوری و مدیریت مناسب دیتا استفاده کنند

توضیح معرفی در مورد میتود ھای ریسرچ یا تحقیق1

لست عناوین کورس

نتایج یادگیری 
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ:
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مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز

-  مطالعات توصیفی یا (Descriptive)، گزارشات موردی یا 
(Case Series) و سلسلھ وقایع یا ،(Case Reports)

-  مطالعات ایکولوژیکل
(Cross-sectional) مطالعات  -

-  مطالعات کوھارت
(Case-Control) مطالعھ  -

(Clinical Trials) آزمایشات کلینیکی یا  -
 Quasi-Experimental) طرح ھای شبھ آزمایشی یا  -

(Designs

این کورس معلومات عمومی برای دیزاین ھای مختلف ریسرچ فراھم می کند. ھدف کورس این است کھ شرکت کنندگان بتوانند میتود مطالعھ یا پروژه تحقیقاتی 
مربوطھ خود را انتخاب کنند.

1- فرق میان انواع ریسرچ را توضیح نموده بتوانند
2- گزارش از موارد و مجموعھ ھای موردی یا (case series) و (case reports) را بنویسند

3- مناسب ترین دیزاین مطالعھ را برای پروژه ھای تحقیقاتی یا ریسرچ شناسایی و بھ کار ببرند

توضیح دیزاین ھای ریسرچ 2

لست عناوین کورس

نتایج یادگیری 
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ:
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-  مواد میتود ھا، و دیزاین ھای مطالعھ
-  انتخاب دیزاین مطالعھ، ساحھ مورد مطالعھ

-  مطالعھ نفوس و نمونھ گیری
-  اساسات سمپل سایز

-  مطالعھ (Variables)، جمع آوری دیتا یا دیتا کولیکشن، افزارھا و 
تخنیک ھای آن

-  ارائھ، تجزیھ و تحلیل دیتا
-  خطاھای احتمالی در تحقیقات یا ریسرچ ھا و ارزیابی انتقادی یا 

(Critical Appraisal)

این کورس بھ شرکت کنندگان اجازه می دھد تا مفاھیم مختلف در میتودولوژی ریسرچ را بیاموزند. این کورس شامل تمریناتی است کھ بھ شرکت 
کنندگان اجازه می دھد مفاھیم آموختھ شده را با پروژه ھای تحقیقاتی آینده خود مطابقت دھند. وھم ظرفیت را برای شکل بندی صحیح سمپل، 

محاسبھ (sample size) و استفاده از افزارھا و تخنیک ھای مناسب برای جمع آوری دیتا ایجاد می کند.

1- ریسرچ وریبل (research variables) را تعریف نمایند
2- نفوس مورد مطالعھ را شناسایی نمایند

3- از میتود ھای سمپل گیری مناسب استفاده نمایند
4- (random sampling error) و (bias) را شناسایی نموده و بین آنھا تمایز قائل شوند

5- سمپل سایز را برای طرح ھای مختلف مطالعھ محاسبھ نمایند
6- از تخنیک ھا و افزارھای مختلف جمع آوری دیتا استفاده کنند

توضیح مفاھیم اساسی در میتودولوژی ریسرچ 3

لست عناوین کورس

نتایج یادگیری 
در پایان این کورس، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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(Dummy Tables) افزارجمع آوری دیتا و جداول دمی یا  -
(Pilot Study) چوکات زمانی ، بودجھ و مطالعھ آزمایشی یا  -

در این کورس شرکت کنندگان کانسپت نوت ھای خود را برای موضوعات منتخب خود می نویسند. این فرصت را برای بازبینی ھمھ مفاھیم تحقیقاتی یا 
ریسرچ کھ در کورس ھای قبلی آموختھ اند فراھم می کند و با یک کانسپت نوت کھ نتیجھ نھایی کار ایشان میباشد بھ پایان می رسد.

1- یک موضوع تحقیقاتی یا ریسرچ را برای یک پروژه نھایی کنند
2- منابع برای مرور لیتراتور یا (literature review) را شناسایی نمایند

3- اھداف و فرضیھ ھای ریسرچ یا (hypotheses) را تصحیح و مرور کنند
4- میتودولوژی ریسرچ را نھایی کنند

5- یک کانسپت نوت ریسرچ را ایجاد کنند
6- افزارجمع آوری دیتا یا سوالنامھ را دیزاین کنند

7- یک پروپوزل ریسرچ را از یک کانسپت نوت تھیھ کنند
8- برای یک پروژه تحقیقاتی یا ریسرچ Gantt Chart را دیزاین کنند

توضیح ریسرچ ھای تطبیقی در صحت عامھ4

فھرست عناوین کورس

نتایج یادگیری 
در پایان این کورس، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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-  آشنایی با میکروسافت ایکسل
(User Interface) انترفس تطبیقی یا  -

(Data) داخل نمودن و ویرایش انفارمیشن یا  -
(Data Quality) کیفیت دیتا  -

-  تجزیھ و تحلیل دیتا(فنکشن و فرمول ھا)
(Pivot Table) جدول پایووت یا  -

(Data Visualization) تجسم دیتا یا  -
-  تنظیم و چاپ صفحھ

Excel .بخشی از مایکروسافت آفیس است. یک افزاربرای سازماندھی و انجام محاسبھ روی دیتا است (spreadsheet) یک سپرد شیتExcel 
امکان تجزیھ و تحلیل دیتا و توسعھ جداول، چارت ھا و گراف ھا را فراھم می کند. این کورس برای تجھیز مشارکت کنندگان بھ دانش و مھارت ھایی 

کھ می تواند ھنگام انجام فعالیت ھای سرویالنس بر دیتا صحت عامھ در کارھای روزانھ آنھا استفاده شود ، دیزاین شده است.

1- در انترفس کاربری Excel (UI) حرکت کنند
2- دیتارا وارد کرده و برای ایجاد اساس دیتا یا دیتابیس فارمت نمایند.

3- از فرمول ھا و فنکشن ھا برای تجزیھ و تحلیل دیتا استفاده کنند.
4- دیتارا شکل داده و آن را مرتب سازی و فیلتر. یا (سورتینگ و فلترنگ نمایند

5- یک ھیستوگرام ، منحنی اپیدمی یا اپیدیمیک کرو و الین گراف را از یک مجموعھ دیتا ایجاد کنند.
6- ورک شیت را تھیھ و چاپ نمایند

5(EXCEL) توضیح افزارھای ستاتیستیک

فھرست عناوین کورس

نتایج یادگیری 
در پایان این کورس، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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این کورس بھ مسائل میتودولوژیکی مھم در طیف گسترده ای از پروگرام ھای اپیدمیولوژیک در صحت عامھ و طب می پردازد. این کورس طیف وسیعی 
از مفاھیم و میتود ھا را شامل می شود، از جملھ دیزاین ھای مدرن مطالعھ، اقدامات اپیدمیولوژیک ارتباط و تأثیر، (causal inference)، میتود ھای 
کنترول اختالل، روش ھای شناسایی تغییر اثر، خطای اندازه گیری یا (measurement error)، بایس انفارمیشن، و اعتبار و قابلیت اطمینان. دیتا یا 

(validity and reliability)
 

ھدف اصلی این کورس افزایش توانایی دانش جویان در دیزاین و انجام مطالعات تحقیقی یا ریسرچ بی طرفانھ و کارآمد در زمینھ صحت است.

1- در انترفس کاربری Excel (UI) حرکت کنند
2- دیتا را وارد کرده و برای ایجاد اساس داده یا دیتابیس فارمت نمایند.

3- از فورمول ھا و فنکشن ھا برای تجزیھ و تحلیل دیتا استفاده کنند.
4- دیتارا شکل داده و آن را مرتب سازی و فیلتر. یا سورتینگ و فلترینگ نمایند

5- یک ھیستوگرام ، منحنی اپیدمی یا اپیدیمیک کرو و الین گراف را از یک مجموعھ دیتا ایجاد کنند.
6- ورک شیت را تھیھ و چاپ نمایند

-  مروری بر دیزاین ھای مطالعات اپیدمیولوژیک
-  اندازه ھای  اسوسیشن و امپکت 

-  مفھوم کانفوندینگ
-  تطابق یا مچینگ

-  اثر متقابل یا انتراکشن
(Stratified Analysis) تجزیھ و تحلیل طبقھ ای یا  -

 ،(Validity)و (Precision) و بایس، دقت یا (Error) خطا یا  -
(Quality Assurance and Control) تضمین و کنترول کیفیت

توضیح میتود ھای پیشرفتھ ریسرچ6

فھرست عناوین کورس

نتایج یادگیری 
در پایان این کورس، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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این کورس دانشجویان را با مھارت ھای الزم برای انجام تجزیھ و تحلیل ستاتیستیک دیتا تحقیقات یا ریسرچ ھا بیومیدیکل، مدیریت مراقبت ھای صحی، 
ریکارد ھای الکترونیکی طبی یا الکترونیک میدیکل ریکارد، احصایھ ھای حیاتی یا وایتل ستاتیستیک، ثبت امراض و دیتابیس ھای دیتا تحقیقاتی یا 
ریسرچ دیتابیس نیاز دارد. دانشجویان تخنیک ھای ستاتیستیک مناسب مورد استفاده برای برآورد و استنباط یا (estimation) و (inference) را 

خواھند آموخت.
 

این کورس درک شرکت کنندگان از مدل سازی آماری یا ستاتیستیکل مدلنگ برای دیتا ھای مداوم یا (continuous) و دوتایی یا باینری و فرضیھ 
  longitudinal data) آنھا، تجزیھ و تحلیل دیتا ھای مرتبط یا کوریلیتید دیتا انالیزس و تجزیھ و تحلیل دیتا ھای طولی یا (assumptions) ھا  یا

analysis) را افزایش می دھد. استفاده از یک بستھ احصایوی، مانند SPSS ، برای تجزیھ و تحلیل مطالعات موردی مھم خواھد بود.

1- نقاط قوت، محدودیت ھا و اصول دیزاین ھای مختلف مدرن مطالعھ را درک کنند
2- ایفیکت مودیفیکاسیون را شناسایی و تفسیر کنند 

3- منابع بالقوه بایس در انتخاب یا (selection bias) و سوگیری انفارمیشن یا (information bias) را بشناسند و چگونگی کنترول 
سوگیری را با طراحی مطالعھ مناسب درک کنند

4- منابع احتمالی ایجاد اختالل یا (confounding) را شناسایی کرده و چگونگی رفع اختالل یا کانفوندینگ را در دیزاین، تجزیھ و تحلیل 
مطالعات اپیدمیولوژیک بشناسند

5- مالحظات متداول مورد استفاده برای (causal inference) و مدلھای (causality) را توضیح دھند
6- مفاھیم "اعتبار" یا  (validity)و "دقت" یا(precision) ، "خطای اندازه گیری تصادفی یا (random) و سیستماتیک، طبقھ بندی اشتباه 

دیفرانسیل و غیر دیفرانسیل و استفاده از مطالعات اعتبارسنجی و تکرارپذیری برای تحقیقات یا ریسرچ ھا اپیدمیولوژیک را درک نمایند

-  مروری بر آمار توصیفی یا دیسکریپتیو ستاتیستیک 
-  برآورد فاصلھ یا (Interval Estimation) و تست فرضیھ یا 

(Hypothesis Testing)
Independent t  تست  -
 (Chi-Square) تست  -

 ANOVA تست  -
Repeated Measures Analy- تجزیھ و تحلیل اقدامات متکرر یا  -

sis
-  رگرسیون خطی ساده یا سیمپل لینیر رگرسیون

-  رگرسیون خطی چندگانھ یا مولتیپل لینیر رگرسیون
Binary Logistic Regression رگرسیون لوجستیک دوتایی یا  -

توضیح میتود ھای پیشرفتھ ستاتیستیک7

فھرست عناوین کورس

نتایج یادگیری 
در پایان این کورس، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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Epi Info یک نرم افزارستاتیستیک برای مدیریت دیتا است کھ تحت میکروسافت ویندوز برای داکتران صحت عامھ بھ کار میرود. این پروگرام امکان 
ایجاد نظرسنجی الکترونیکی، داخل نمودن دیتا ، و تجزیھ و تحلیل دیتا را فراھم می سازد. این کورس بھ شرکت کنندگان امکان می دھد تا سوالنامھ را 
تھیھ نموده، پروسھء ورود دیتا را تطابق نموده، دیتا را وارد کرده و تجزیھ و تحلیل کنند و نقشھ ھا و گراف ھا را توسعھ دھند. این کورس تجربھ عملی 

دست بھ دست را ارائھ می دھد و تمرینات و مواد را مھیا  میکند.

1- فریم ھای داخل کردن ساده دیتا را با استفاده از فارم دیزاینر طراحی کنند.
2- با استفاده از چک کود انفارمیشن مربوط بھ فورم ھای ورود دیتا را پیاده سازی کنند

3- سوابق را در فورم Epi Info وارد کنند
4- چندین منبع دیتا را بخوانند و از جلسات (Visual Dashboard) و کالسیک انالیسس برای دستکاری، مدیریت تجزیھ و 

تحلیل دیتا استفاده کنند.
5- آمار از فریکانس ھا، جداول 2X2 و کامند معنی یا means commands را تھیھ نموده بتوانند

6- (Output results) را در قالب ھای HTML، Excel یا Word ، تطبیق نموده بتوانند
7- پروگرام (Companion) ھمراه Epi Info را برای اندروید توضیح دھند

8- ایجاد نقشھ

-  آشنایی با Epi Info و شروع بھ کار
-  ایجاد نظرسنجی در طراحی فورم ھا

-  داخل کردن دیتا و اعتبار سنجی با استفاده از چک کود
Epi Info داخل کردن دیتا و استفاده از پکیج انفارمیشن  -
-  تجزیھ و تحلیل دیتا با استفاده از تجزیھ و تحلیل کالسیک

Gadget تجزیھ و تحلیل دیتا با استفاده از دشبورد بصری و افزاریا گاجت  -
-  ایجاد نقشھ

-  Epi Info Companion برای .اندرویید

8(EPI INFO) توضیح افزارھای ستاتیستیک
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در این کورس شرکت کنندگان با ویژه گی ھای اصلی نرم افزاراز جملھ تنظیم فایل دیتا جدید در IBM SPSS آماده برای تجزیھ و تحلیل، و ھمچنین 
برخی از تخنیک ھای مدیریت دیتا و میتود ھای ستاتیستیک پیشرفتھ تری کھ در SPSS موجود است، آشنا می شوند. این کورس بھ منظور ارائھ آموزش 
فشرده بھ آخرین نسخھ پکیج ستاتیستیک برای علوم اجتماعی(SPSS) ، کھ اکنون بھ عنوان احصایھ IBM SPSS شناختھ می شود، دیزاین شده است. 

این تریننگ ترکیبی از جلسات سخنرانی و عملی است و شامل تجزیھ و تحلیل زیر مجموعھ ای از مجموعھ دیتا ھای بزرگ است.
 

شرکت کنندگان باید از مفاھیم اولیھ ستاتیستیک آگاھی داشتھ باشند و باید در عملیات کامپیوتر با استفاده از میکروسافت ویندوز تجربھ داشتھ باشند . تجربھ 
با SPSS ضروری نیست ، اگرچھ درک اولیھ از ھدف و عملکرد نرم افزارمفید است.

1- ویژه گی ھای اصلی نرم افزاررا بشناسند
2- دیتا را در SPSSمدیریت نمایند

3- از تخنیک ھای ستاتیستیک SPSS برای جمع بندی و تشریح دیتا استفاده کنند
4- برای تجزیھ و تحلیل دیتا از میتود ھای ستاتیستیک SPSS پیشرفتھ تری استفاده کنند

5- از تجزیھ و تحلیل ستاتیستیک بھ طور مستقل بر اساس نوع نتیجھ و دیزاین مطالعھ استفاده نموده بتوانند
6- نتایج و ارائھ یافتھ ھا را تفسیرنمایند

-  معرفی
-  توصیفی

-  تبدیل یا ترانسفارم
-  گم شده یا میسینگ
(Chi-square)  -
t-test یاt  تست  -

(One – way) یک طرفھ یا ANOVA  -
Two-way دو طرفھ ANOVA  -

(Repeated Measures) یا ANOVA اقدامات متکرر  -
-  رگرسیون خطی یا لینیر رگرسیون 

(Binary logistic regression) رگرسیون لوجستیک دوتایی یا  -
(Multinomial Logistic) لوجستیک چند جملھ ای یا  -

-  تجزیھ و تحلیل عوامل
ROC  -

-  تست ھای غیر پارامتری 3 گروپی قسمت 1
-  تست ھای غیر پارامتری 3 گروپی قسمت 2

(Kaplan Meier)کاپالن مایر  -

9(IBM SPSS) توضیح بستھ یا پکیج ستاتیستیک برای علوم اجتماعی
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تحریر مقالھ ھای علمی 10
این کورس برای مرور مراحل مختلف جھت بررسی ھمتایان یا peer reviewing و بازنگری نسخھ ھای مقالھ ھای علمی یا مانوسکرپت جھت نشر 
در ژورنال ھای علمی دیزاین شده است. شرکت کنندگان در این کورس مھارت ھای نوشتاری، خواندن، ویرایش و مرور خود را از طریق تمرینات و 

بحث ھای صنفی تصحیح نموده و انکشاف می دھند. ھدف این کورس دانستن اصول نگارش علمی موثر است.
 

آموزش یا تریننگ در این کورس عمدتا بر روند نوشتن و نشر نسخھ ھای مقالھ ھای علمی یا مانوسکرپب تمرکز خواھد کرد. این کورس در دو بخش 
ارائھ می شود: بخش (1) بھ شرکت کنندگان می آموزد کھ چگونھ  بھ طور موثر، مختصر و واضح بنویسند و قسمت (2) بھ شرکت کنندگان زمینھء تھیھ 

یک نسخھ خطی علمی واقعی داده میشود. 

1- یک نسخھ مقالھء علمی یا مانوسکرپت در حوزه صحت محیط را بھ طور موثر، مختصر و واضح بنویسند
2- نشریات علمی یا (publication) ھای را کھ بیشتر برای کارشان مناسب ھستند، شناسایی کنند

3- بینش بیشتری نسبت بھ ضرورت ھای خوانندگان و منتقدان داشتھ باشند
4- ھدف ھر بخش را در یک مقالھ تحقیقی درک کنند

5- مجموعھ ای وسیع تر از استراتژی ھای عملی برای بھبود نوشتار تحقیقاتی خود داشتھ باشند
6-انتخاب راھبردی در مورد چگونگی، مکان و زمان انتشار تحقیقات خود را انجام دھند 

(Argument Matrix) پروسھ ھای ریسرچ و متریکس مناقشھ یا  -
-  نوشتن صفحھ عنوان یا صفحھء اولی، ابسترکت یا خالصھ علمی و 

معرفی
-  نگارش یا نوشتن طریقھ ھای تحقیق

-  نوشتن نتایج تحقیقات یا ریسرچ
-  نوشتن بحث، نتیجھ گیری و منابع یا مآخذ

-  نوشتن یک مانوسکرپت خوب

توضیح 
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