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 مقدمه و زمینه:

، فصل آغاز پذیرش دانشجو در دوره های دکترای تخصصی پژوهشی )پژوهش محور(و با  1389-90از سال تحصیلی 

جدیدی در آموزش عالی کشورمان رقم خورد و افقهای جدیدی در دسترس قشر جوان و فرهیخته کشور قرار گرفت. 

ای هدوره  ن یکی از مدرسینی که از همان ابتدا در آموزش )دوره های کالسیک بصورت واحدهای آموزشی یااینجانب بعنوا

وظیفه  سال پیش در کنار 13غیرکالسیک یا غیرمدون( این عزیزان مشارکت داشته و همچنین بعنوان فردی که از حدود 

ظام دهای نعهده داشته، با چالشها، فرصتها و تهدیآموزش، وظیفه تحقیق و فراتر از آن مدیریت حوزه پژوهش را نیز بر

 کلیدی وپژوهش دانشگاهی در کشور آشنایی کافی داشته ام. اکنون با گذشت بیش از سه سال از آغاز این فرایند مهم 

ر دتعمق  ودر عرصه پژوهش و آموزش کشور، شاید وقت آن رسیده باشد که با نگاه به دوره های زمانی گذشته و ارزیابی 

وانیم را بت وضعیت موجود، نگاهی به آینده بیفکنیم تا ضمن مرور نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها، شرایط مطلوبتری

 برای آینده این دوره یا مقطع تحصیلی ترسیم نماییم. 

ای دهیکی از راههای ارزیابی اثربخشی یک دوره آموزشی، مقایسه خروجی یا محصول آن فرایند آموزشی با استاندار

ردها( ستاندابرونداد میباشد. فلذا این مهم، در آغاز مستلزم تعریف )یا باز تعریف( بایدهای دوره آموزشی )یا همان ا

زارت میباشد. همانطور که شما عزیزان، بهتر از بنده اشراف دارید، در آئین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی و

 وره یا مقطع، این چنین توضیح داده شده است:بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هدف ایجاد این د

ینه ای هدف از ایجاد دوره دکتری تخصصی پژوهشی ، تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زم »

دن بتوانند ضمن فراهم آور دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشیو  آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیقخاص و 

 در دست گرفتن رهبری پژوهش، با نوآوری در زمینه ارتقاء و توسعهبستری جهت حل مشکالت مبتال به جامعه و 

وسعه تو  خود کفایی کشورو پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقاء سالمت ، گامی در جهت  روشهای نوین

ابی ی دست یاحیاء روحیه خود باوری برا و علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها قاءارت و گسترش مرزهای دانشو  پایدار

  .بردارند به تازه های جهان دانش

در آیین نامه ها و مقررات وضع شده در کشور، که آیین نامه ها و دستورالعملهای آموزشی نیز از آن جدا نبوده، معموال به 

دی، به راهبرد یا استراتژی رسیدن به آن هدف )اهداف( اشاره میگردد. لیکن هدف از ایجاد یک دوره یا رشته، و تا ح

موضوعی که اهمیت آن بیش از دو مقوله هدف و راهبرد )حداقل در فرایندهای آموزشی( میباشد، بایدها یا همان 

به عبارت دیگر، در  استانداردهای دانشی و مهارتی است که انتظار داریم در پایان آن دوره یا مقطع، بوقوع بپیوندد.

فرایندهای آموزشی، برونداد یا محصول آن، یک فرد دانش آموخته است که باید دارای یکسری ویژگیها و شرایط باشد 
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که به آنها استاندارد )البته از نوع استانداردهای محصول یا برونداد( میگویند. با همین رویکرد و نگاه است که بسیاری از 

جهان، علی رغم اینکه ممکن است در روشهای آموزشی، متدها یا تکنیکها، تفاوتهای بارز و قابل دانشگاههای پیشرو در 

توجهی با یکدیگر داشته باشند، اما نقطه اشتراک آنها، این موضوع است که استانداردهای برونداد آموزشی آنها روشن و 

سیدن به این دیدگاه یا رویکرد است که، شفاف می باشد. حتی مهمتر از مشخص و شفاف بودن این استانداردها، ر

روشها، شیوه ها و تکنیکهای آموزشی، باید در خدمت تحقق این استانداردها باشند، یا به بیان دیگر، باید روشها و 

 متدهایی را برگزینیم که به بهترین و اثربخش ترین شکل موجود، استانداردها را در بروندادها محقق نمایند. 

ترای پس از تبیین مشکل، تالش نموده تا موضوع مهم و کلیدی استانداردهای برونداد در دوره دک در این نوشتار،

 تخصصی پژوهشی را مورد بررسی قرار داده و از منظر کاربردی، راه حلی عملی برای آن پیشنهاد نمایم.   

 

 روش کار:

اص از ختجربیات سالهای اخیرم بوده و بطور از آنجا که موضوع پیشگفت، بطور عام، یکی از دغدغه های اینجانب در 

وفق و یکسال پیش و برای دوره دکترای تخصصی پژوهشی، تالش نمودم که با مرور بایدها و تجربیات سایر کشورهای م

، را هستند پیشرو در جهان، تدریجا استانداردهای برونداد این دوره، که عمدتا از جنس استانداردهای دانشی و مهارتی

 ایم.لیست نم

دها انجام تاندارپس از تدوین لیستی از این بایدها، الزم بود تا دسته بندی مناسبی برای کلیه عناوین یا ایتمهای این اس

اطبین یا مخ گردد. بنابراین، تالش نمودم تا عناوین دسته ها یا طبقه بندی، بصورت کاربردی و قابل درک برای ذینفعان

 10در اختیار  انداردها را بهمراه طبقه بندی مربوطه و توصیف هر یک از استانداردها،باشد. پس از این اقدام، لیست است

ک به ا را ینفر از ذینفعان، یعنی دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی قرار دادم تا از نظر قابل فهم و شفاف بودن، آنه

یا خیر،  سب استستانداردها از نظر آنها منایک بررسی نموده و همچنین در مورد عناوین طبقه ها و اینکه آیا دسته بندی ا

ت س لیکرنیز اظهار نظر فرمایند. شفافیت و قابل فهم بودن تک تک استانداردها از نظر این دانشجویان، در یک مقیا

مناسب است و بسیار نامناسب است، ت، نظری ندارم، ناسطحی، بسیار مناسب است، مناسب اس 5)کیفی رتبه ای( 

ط یک ز ارزیابی نظرات و پاسخهای این دانشجویان، کلیه عناوین و استانداردهایی که حداقل توسسنجیده شد. پس ا

 فرد، نامناسب یا بسیار نامناسب، تشخیص داده شده بود، اصالح و بازبینی گردید. 
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خ ه پاسک نکته قابل توجه در این فرایند نظر سنجی از دیدگاه مخاطبین اصلی این موضوع، یعنی دانشجویان، این بود

این  ه چقدرسوال پایانی این ارزیابی که یک سوال باز در مورد ثبت نظرات دانشجویان در مورد کلیت این اقدام و اینک

بندی  ز دستهمداخله را ضروری میدانند، ارائه فیدبکهای بسیار مثبت و خوشحال کننده )حداقل برای اینجانب( بود. پس ا

ف روه هدگین سوال، مشخص گردید که این نیاز یا تقاضا، هر چند بصورت پنهان در پاسخها و فیدبکهای ارائه شده در ا

صصی رای تخاین دوره، تا چه میزان وجود داشته  و به احتمال زیاد، این برنامه مورد استقبال اکثریت دانشجویان دکت

 پژوهشی قرار خواهد گرفت.

یین رای تعبخراج شده، در قالب یک ابزار ساده و عملیاتی، در مرحله پایانی کار، تصمیم گرفتم، از استانداردهای است

ار، ین ابزنیازهای آموزشی و برنامه های کسب مهارت این دانشجویان، استفاده نمایم. در صورت استفاده کاربردی از ا

شخص و محتی برای خود دانشجو نیز، نوع مداخله آموزشی یا کسب مهارت مربوطه )که معموال دوره آموزشی یا کارگاه 

  تعریف شده ای است( مشخص می گردد.

ین اردید. گبا توجه به هدف کاربردی پیشگفت، این ابزار که برگرفته از جدول استانداردهای استخراج شده بود، نهایی 

کترای چک لیست خودارزیابی تحقق استانداردهای دانشی و مهارتی دانش آموختگان د» ابزار را با عنوان

نامگذاری نمودم. الزم  «اعضای هیات علمی پژوهشی( حوزه زیست پزشکی کشورتخصصی پژوهشی )یا 

تگان به ذکر است، استانداردهای آموزشی و مهارتی لیست شده، در برگیرنده بایدهای آموزشی و پژوهشی دانش آموخ

رسالتهای دکترای تخصصی پژوهشی، صرف نظر از گرایش یا فیلدی است که بر اساس موضوع پایان نامه، اهداف و 

یزی ر آن چهمرکز تحقیقاتی مجری دوره و ... برای دانشجو، تعیین میگردد. به عبارت دیگر، این مجموعه، در برگیرنده 

هند ار خوااست که در یک سازمان پژوهشی، بصورت بالقوه یا بالفعل، از هر عضو هیات علمی پژوهشی آن، در آینده انتظ

موزشی آلد کاری آن فرد، مد نظر قرار گیرد. چرا که استانداردهای برونداد داشت، بدون آنکه گرایش موضوعی یا فی

ده و مرتبط با فیلد یا گرایش موضوعی یک مرکز خاص، نسبت به استانداردهای مورد بررسی، مشخص تر و عینی تر بو

لب ی را طتیمی و منظمحتی در صورت عدم شفافیت، موضوع از حیطه شغلی، توان بنده و این نوشتار خارج بوده و فرایند 

 مینماید.   
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 مروری بر جدول استانداردها:

فه یا همانطور که اشاره شد، تدوین و دسته بندی استانداردهای دانشی و مهارتی استخراج شده، به تفکیک چند مول

 (. این مولفه یا متغیرها، از کل به جزء عبارتند از: 1متغیر، صورت گرفته است )جدول 

  این مولفه، عنوانی برای کلی ترین طبقه بندی استانداردهاست. در این مجموعه، کل  استاندارد:سرفصل

، متدولوژی یا روش شناسی تحقیقسرفصل موضوعی طبقه بندی گردیده اند که عبارتند از:  8استانداردها در 

 4و کنترل کیفیت 3نظارت ،2و داوری 1ارزیابی نقادانه، گزارش نویسی یا مقاله نویسی، جستجو در منابع علمی

 .  مدیریت پژوهش، 7و وب سنجی 6یسنج، کتاب 5علم سنجی، تجزیه و تحلیل آماری داده ها، پژوهش

 :ن یا ن عناویدر زیرگروه هر یک از سرفصلهای استاندارد، چند عنوان قرار میگیرند، که هما عنوان استاندارد

انه و ی نقادارزیاب»ایتمهای استاندارد میباشند. به عبارت دیگر و بعنوان مثال، اگر بخواهیم بدانیم در سرفصل 

  اشند.هم میبمخ این سوال کلیدی و ، دقیقا الزم است چه بایدهایی را فراگیریم، عناوین استانداردها، پاس«داوری

 :بطه خالف رااین مولفه، تناظر یک به یک با عناوین استانداردی دارد، به عبارت دیگر، بر توصیف استاندارد

، بین عنوان با سرفصل استاندارد که عنوان، زیرگروه سرفصل طبقه بندی گردیده است، توصیف استاندارد

برداشت  د داده و یا به آن عینیت میبخشد. شاید بدون وجود این توصیف،ویژگی قابل سنجش به عنوان استاندار

یی، در ا باالافراد مختلف از عناوین استانداردی یکسان نباشد و این توصیف کمک مینماید تا به ثبات درونی نسبت

  تفسیر یا درک این استانداردها برسیم. 

 :ت ت مهارشی است که بمنظور ارتقاء دانش و تقویمنظور عنوان دوره آموز کارگاه یا دوره آموزشی مرتبط

 مه هایذکر شده در توصیف استاندارد مربوطه، طراحی گردیده. صرف نظر از شیوه برگزاری یا ارائه این برنا

ارت آموزشی یا مهارت ورزی )کارگاه، دوره و ...(، مهم مشخص گردیدن عناوین این برنامه ها است. به عب

 ول، برای تعیین نیاز آموزشی و کسب مهارت استفاده نمود. دیگر، میتوان از این جد
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 مروری بر ابزار یا چک لیست خود ارزیابی:

انداردها ول استهمانطور که قبال ذکر گردید، ابزار مورد بررسی یا چک لیست خودارزیابی، از نظر محتوایی دقیقا مشابه جد

رار داده داردی قآموزشی(، سوال یا سواالتی به ازای هر عنوان استاناست، فقط بجای ستون یا متغیر اخیر )کارگاه یا دوره 

لف شده است. هدف از پرسیدن این سواالت، سطح دانش و مهارت موجود در فرد، به تفکیک عناوین استانداردی مخت

ابی، ارزی وردمیباشد. به عبارت دیگر با جمع بندی کامل این سواالت و مرور آنها، پروفایل دانشی و مهارتی هر فرد م

 تعیین و ترسیم خواهد گردید. محتوای این سواالت تقریبا مشترک بوده و نگارش آن بدین صورت است:

  ه ود چگونخرا در )استاندارد مورد اشاره( وضعیت دانش یا مهارت مورد نیاز ذکر شده در توصیف این استاندارد

 در حد مطلوبی نیست.  -4   در حد متوسط -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1                       ارزیابی مینمایید؟  

ان و ، تعریف تقریبا یکسو سایر افراد ذینفع الزم به توضیح است که برای یکسان بودن برداشت دانشجویان عزیز

 مشخصی برای هر یک از این گزینه های چهارگانه تعیین گردیده است که بدین صورت میباشد:

ی ه مبانبمنظور سطحی از دانش و مهارت در فرد مورد بررسی بوده که عالوه بر تسلط کافی  ینه در حد عالی:گز -1

، این نظری و روش شناسی مربوط به آن موضوع، به مهارت مربوطه نیز کامال مسلط بوده و این فرد قادر است

درس آن تسلط فرد مورد بررسی در حد مموضوع را برای دیگران تدریس نماید. به عبارت دیگر، در این گزینه، 

   موضوع در نظر گرفته شده است.

منظور از این گزینه، سطحی از دانش و مهارت است که نسبت به گزینه قبلی، پایین تر  گزینه در حد مطلوب: -2

در بوده و توانایی فرد در حد تدریس آن موضوع نمیباشد، لیکن در حدی است که میتواند از دانش و مهارت خود 

این زمینه استفاده نموده و انتظارات مورد نظر را به انجام رساند )مبنای مطلوب اینگونه تعریف گردیده که 

مهارتی مرتبط با آن را برگزار نماییم، میزان نمره یا امتیاز  –چنانچه برای ارزیابی این استاندارد، آزمون نظری 

درصد نمره یا امتیاز کل است(. طبیعی است، افرادیکه در این  85تا  60کسب شده توسط این فرد در محدوده 

هدف سطح دانش و مهارت قرار دارند، چنانچه بخواهند و عالقمند باشند، میتوانند در برنامه هایی که در آینده، با 

و حتی فراتر  1طراحی میگردد، شرکت نموده تا به سطح دانش و مهارت گزینه  8تربیت مدرس یا آموزش دهنده

از آن دست یابند. این موضوع از این منظر، اهمیت بیشتری می یابد که، بخش قابل توجهی از دانشجویان حال 

نجام وظیفه نموده و بطور منطقی، این حاضر، بعنوان اعضای هیات علمی پژوهشی مراکز تحقیقات در آینده ا

افراد در کنار وظایف پژوهشی خود، عهده دار تربیت و آموزش دانشجویان پژوهشی محور در آینده )اعم از 
                                                           

 میباشد.  Training Of Trainerمیگویند که مخفف  TOTبه این برنامه ها معموال به اختصار برنامه های  8
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خواهند بود. فلذا آمادگی و برنامه ریزی برای تربیت  کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و حتی پسا دکترا(

 د نیاز و راهگشا خواهد بود. مدرسان در آینده نزدیک، بسیار مور

ر ورد نظمنظور از این گزینه، سطحی از دانش و مهارت در فرد مورد بررسی و در زمینه م گزینه در حد متوسط: -3

بنای وسط )ماست که قطعا از گزینه قبلی پایینتر بوده، بنحوی که فرد مورد بررسی علی رغم آشنایی یا آگاهی مت

با آن  مهارتی مرتبط –چنانچه برای ارزیابی این استاندارد، آزمون نظری  متوسط اینگونه تعریف گردیده که

نسبت به  درصد نمره یا امتیاز کل است( 60تا  30برگزار نماییم، میزان نمره یا امتیاز کسب شده در محدوده 

 د. هد بووامبانی نظری و روشهای عملی، قادر به انجام فعالیت )فعالیتهای( مورد انتظار در آن استاندارد نخ

رد تهای مومنظور از این گزینه، پایینترین سطح دانش و مهارت مورد نیاز در اجرای فعالی :مطلوبی نیستدر حد  -4

درصد  30از  انتظار در استاندارد مورد بررسی است. در مبنای آزمونی نیز، میزان نمره یا امتیاز کسب شده کمتر

   میباشد.  

 

 یابی استانداردها:کاربرد ابزار یا چک لیست خودارز

پس از تکمیل این چک لیست توسط هر دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی )یا هر فرد مشابه در یک مرکز تحقیقات 

 یا ...(، حداقل در دو سطح میتوان از نتایج یا یافته های آن  استفاده نمود:

 :کن مشخص و شفاف شدن آنچه که باید در طول یک دوره چند ساله فرا گیریم )البته مم الف( سطح فردی

ر است بخشی از این فراگیری یا کسب مهارت، در مقاطع آموزشی قبلی فرد یا در طول سابقه کاری قبلی د

ود که اهد بخو مراکز تحقیقاتی، محقق گردیده باشد( و دانستن این بایدها یا استانداردها، حداقل فایده اش این

یا  شرایط بدنبال رفع نقصان در مواردیکه دانش و مهارت قابل قبولی نداریم، برویم. به عبارت دیگر، حتی اگر

(، اشد!!!بستر فراگیری یا آموختن دانش یا کسب مهارت مربوطه، فراهم نباشد )البته بعید است که این چنین ب

گیری یادرای ببایدهای با درجه اولویت باال، انگیزه قابل توجهی اطالع از این موارد و در دست داشتن لیستی از 

 کسب آنها در کوتاه مدت و یا میان مدت، ایجاد خواهد نمود. و 

 :چنانچه یافته های حاصل از چک لیست خودارزیابی خود و دوستانتان، در یک مرکز  ب( سطح سازمانی

لیل و دسته بندی نمایید، به لیستی از موارد نقصان در تحقیقاتی )یا پژوهشکده( را در کنار هم، جمع آوری، تح

استانداردهای مختلف، خواهید رسید که ممکن است درصد باالیی از آنها نیز بین شما و همکارانتان مشترک 
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باشد. بطور منطقی، دراین موارد میتوان برای کمبودهای مشترک، مداخله آموزشی مشترکی نیز طراحی نمود. 

عزیزان نیز مستحضرید، توجه و اشاره آئین نامه آموزشی شما، به موضوع واحد درسی همانطور که شما 

کارگاههای آموزشی پژوهشی اختیاری، که با نظر مرکز تحقیقاتی و اساتید راهنما، برنامه ریزی و تعیین نیاز 

ف کردن این خواهد گردید، نیز در راستای بهره برداری از بستر و امکانات مرکز تحقیقاتی در جهت برطر

نیازهای ضروری دانشجویان می باشد. لیکن، ممکن است برخی از شما عزیزان، این مداخله را در شرایط 

مرکزتان امکان پذیر ندانید. در این موارد، باز هم میتوان امید داشت که با استفاده از منابع مشترک چند مرکز 

های آموزشی و کسب مهارت مشترک این عزیزان را تحقیقاتی و تجمیع دانشجویان آنها، حداقل میتوان، نیاز

مرتفع نمود. در اینجا الزم به ذکر است که از دو سال پیش، اینجانب با پیگیری برخی همکاران شما، دوره های 

آموزشی و کارگاههای کسب دانش و مهارت متعددی، با راهکارهای مختلف )برخی در یک مرکز تحقیقاتی و 

بطور اختصاصی، برخی مشترک بین چند مرکز و ...( برگزار نموده ام. خوشبختانه در  برای دانشجویان آن مرکز

این زمینه نیز تجربیات مناسب و خوبی وجود دارد که برای سایر دانشجویان در تمامی دانشگاهها و مراکز 

زدیک و به یاری تحقیقات کشور عزیزمان، میتواند مورد استفاده و الگوبرداری قرار گیرد.  همچنین در آینده ن

خداوند متعال و همراهی شما عزیزان، در نظر دارم، این برنامه ها را از بعد کمی، کیفی و گستردگی پوشش آنها، 

توسعه داده تا انشاءاهلل این حرکت و حرکتهای مشابه و مکمل، زمینه ساز ارتقاء دانش و مهارت پژوهشی شما 

 اشد.  عزیزان و توسعه دانایی محور کشور عزیزمان ب

ایی ا راهنمیاشد. چنانچه سوال، پیشنهاد و امیدوارم اقدام اینجانب، کمک خوبی برای شما دانشجویان گرامی بدر پایان 

 ستم.هزیزان عدر این زمینه نیاز داشته باشید، با کمال میل در خدمت شما خواهم بود. ضمنا منتظر نظر و فیدبکهای شما 

 

 با سپاس فراوان

 دکتر عباس کشتکار

abkeshtkar@gmail.com 
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 دکترا محقق گردند( استانداردهای دانشی و مهارتی دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی به تفکیک سرفصلها، عناوین و توصیف استانداردها که باید در طول دوره 1جدول 

عنوان کارگاه/ دوره آموزشی  توصیف استاندارد عنوان استاندارد سرفصل استاندارد

 مرتبط

 متدولوژی تحقیقالف( 

 surveyیا  Samplingکارگاه یا دوره  دل نمایتمامی بخشهای پروپوزال )از جمله حجم نمونه، روش نمونه گیری، روش اجراء و ...( را بتواند تکمی*  ( تدوین پروپوزال1-الف

sampling (نمونه گیری و  روشهای

 محاسبه حجم نمونه(

( طراحی و ساخت پرسشنامه 2-الف

 جمع آوری داده ها()ابزار 

طراحی و ساخت پرسشنامه یا دوره:  اشدب* قادر به طراحی و ساخت یک پرسشنامه )یا ابزار جمع آوری داده ها( برای اجراء در یک مطالعه خاص 

، اجرای ابزارهای جمع آوری داده ها

مطالعات پایلوت و ارزیابی پایایی و روایی 

 پرسشنامه یا سایر ابزارها
پایایی و روایی ( ارزیابی 3-الف

 پرسشنامه یا ابزار

 باشد. ارج از آنخت یا * قادر به ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه یا ابزار جمع آوری داده ها در قالب یک مطالعه پایلو
 * بتواند راهکارهایی برای بهبود و ارتقاء پایایی و روایی ابزار پیشنهاد و اجراء نماید

طراحی و اجرای مطالعات  (4-الف

 پژوهشی اختصاصی فیلد 

دانشجویان  ای خاص درراحیهط* قادر به طراحی و اجرای چندین طرح مطالعاتی اختصاصی حوزه یا فیلد خود باشد )مطالعات تجربی با 
 رشته های علوم پایه پزشکی و ...(

گاه طراحی و اجرای مطالعات خاص کار

 بی و ...()کارآزمایی بالینی، مطالعات تجر

( اجرای یک مرور منظم یا 5-الف

 مطالعه مروری

ی شاخصهای ، جمع بندآنها * قادر به طراحی و طی فرایند از یک سوال پژوهشی تا جستجوی منابع مرتبط، دسته بندی و خالصه سازی
 آماری )متاآنالیز( و پاسخ مبتنی بر شواهد باشد.

 و اجرای مطالعات مرور منظمطراحی کارگاه 

 کارگاه روشهای متاآنالیز

 
( اجرای یک مطالعه ارزش 6-الف

)اعتبار آزمونها، مدلسازی و تشخیصی 

 سنجش کارایی یا اعتبار مدلها(

 Diagnostic Accuracy Study/ Model)* قادر به طراحی، اجراء و تجزیه و تحلیل مطالعات ارزش تشخیصی 

Performance Study) ی مورد کاربرد در این مطالعات باشد.و تفسیر اندازه ها یا شاخصها 
کارگاه طراحی و اجرای مطالعات ارزش 

 تشخیصی

 جستجو در منابع علمی( ب

شناسایی بانکهای اطالعاتی و ( 1-ب

 منابع مربوطه در فیلد

 ا بداند. ربه آنها  سترسی* در فیلد و حوزه مربوطه، بانکهای اطالعاتی، منابع الکترونیک و چاپی مربوطه را بشناسد و مسیر د

 در منابع علمی کارگاه جستجو 

جو در یک ه جست* روشهای جستجوی عمومی و تخصصی و راهکارهای جستجو را از طریق منابع عمومی و تخصصی بداند بنحویک ( جستجو در منابع اصلی2-ب )مقدماتی و پیشرفته(
 موضوع خاص، با حداکثر )یا اپتیمم( حساسیت و ویژگی باشد.  

 ا بداند.  و ...( ر ربوطهم* راهکارهای جستجو از طریق منابع فرعی )رسانه های عمومی، سمینارها و کنگره ها، صاحبنظران فیلد  ( جستجو در منابع فرعی3-ب

 End-Nیا  .Ref. Mکارگاه نرم افزار  بداند. End-Noteیا  .Ref. Man* کار با حداقل یک نرم افزار مدیریت رفرنس )یا فیش برداری الکترونیک( از قبیل کار با نرم افزار مدیریت ( 1-جگزارش نویسی و  مقاله ( ج
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 * استیلهای مختلف رفرنس نویسی را بشناسد.  رفرنسها نویسی

( نگارش گزارش نهایی )پایان 2-ج

 نامه( یا مقاالت

 .هیه نمایدلوبی تنهایی و مقاالت مختلف را بداند و بتواند اجزاء مختلف آن را بشکل مط* شیوه تنظیم و نگارش گزارش 
 یافته ها به دو یا ارت تقسیمش، مه* قادر به استخراج مقاله/مقاالت از یک گزارش نهایی )پایان نامه( بوده و در صورت وسیع بودن گزار

    چند مقاله با عناوین مشخص و غیرتکراری را داشته باشد.
 مقاله نویسی مقدماتی کارگاه

وارد مرتبط با مو ...(، بخصوص  CONSORT ،STROBE ،PRISMA* با استانداردهای نگارش مقاالت به تفکیک انواع مطالعات ) ( استانداردهای نگارش مقاالت3-ج
 فیلد خود آشنایی داشته، ایتمهای مختلف این استانداردها را بداند.

 مقاالت را براساس استانداردهای نگارشی فوق به انجام رساند.* قادر باشد، نگارش 

 مقاله نویسی پیشرفته کارگاه

( اجتناب از خطاهای رایج در 4-ج

 نگارش مقاالت و گزارشات

دو ر اساسی در د( که بطور فیله* با خطاها یا اشکاالت بالقوه و رایج در نگارش گزارشات و مقاالت )بخصوص بر اساس موارد شایع در 
 دسته متدولوژی و آمار میتواند رخ دهد، آشنایی داشته باشد.

 * راهکارهای حل این خطاها یا اشکاالت را بداند.

خطاهای رایج در تنظیم مقاالت  دوره

 )متدولوژی، آماری( و راه حلها

( انتخاب مجالت مناسب، 5-ج

 سابمیت و پیگیری مقاالت

 شد.به انتخاب مجله مناسب با توجه به نوع مقاله تنظیمی با * مجالت مختلف فیلد خود را شناخته و قادر
 ماید.ن* با سیستمها یا سامانه های مجالت آشنایی داشته و قادر باشد مقاالت را بصورت الکترونیک سابمیت 

 * فیدبک داوران را بررسی و بتواند مناسبترین پاسخ به داوری را تهیه نماید. 
 مقاالتانتخاب مجله و سابمیت دوره 

 و داوری د( ارزیابی نقادانه

( داوری پروژه ها )پروپوزالها و 1-د

 گزارشها(

خود قادر  بزارهای موجود(، یاا)از بین  نتخاب* مفاهیم بنیادی و تئوریک داوری یا ارزیابی نقادانه را شناخته، ابزارهای داوری پروپوزالها را ا
 به طراحی ابزار مناسب در فیلد خود باشد.  

 Critical Appraisal 1کارگاه  

 Critical Appraisal 2کارگاه  

( داوری مقاالت 2-د
(manuscripts) 

 * از اصول و مبانی مشترک داوری در بین مقاالت یا مجالت، آگاهی داشته باشد.

ودساخته ه از ابزارهای موجود یا خمجله مربوطه بوده یا خود قادر به استفاد critical appraisal* قادر به استفاده از ابزار داوری یا 
 باشد  

( ارزیابی کیفیت متدولوژی 3-د

 مطالعات یا مقاالت

 * مفاهیم تئوریک ارزیابی کیفیت مقاالت یا مطالعات و هدف از آنرا بداند.
د ن آن با نیازهای خوتناسب کردیا م * از ابزارهای ارزیابی کیفیت مطالعات یا مقاالت مطلع بوده و قادر به استفاده از ابزارهای موجود

(modification)  .باشد 

ه( نظارت و کنترل کیفیت 

 پژوهش

 ناسد.مطالعات پژوهشی را بش quality controlو کنترل کیفیت  quality assurance* اصول و مبانی تضمین کیفیت  ( تدوین پروتکول مطالعه1-ه
ر منظم و ...( و عیتی، مرورت جم* قادر به تدوین پروتکول مطالعات )بخصوص در موارد مطالعات چندمرکزی، کارآزماییهای بالینی، کوهو

 اجزاء و فعالیتهای آن باشد.

 .  تبدیل نماید study protocolوجود، به مقاله * در موارد خاص بتواند، پروتکول را بر اساس الگوهای م

 کارگاه
 Research Study protocol 
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( نظارت )پایش( پروژه های 2-ه

 پژوهشی و ابزارهای مربوطه 

ظارتی( را تعریف نچک لیست  مثال * بتواند بر اساس پروتکول تنظیمی و اجزاء آن، فرایند پایش پروژه پژوهشی و ابزار مربوطه )بعنوان
 نموده و در شرایط عملی، اجراء نماید.

( راهکارهای ارتقاء کیفیت 3-ه

 مطالعات پژوهشی

 د.جمع آوری را، بدان ای در حالاده ه* راهکارها یا استراتژیهای مختلف ارتقاء کیفیت مطالعات )در زمان اجراء( و بخصوص ارتقاء کیفیت د

یا  double checkingها )طراحی این راهکارها از طریق ابزارهای خاص آن * با توجه به منابع موجود و قابلیت اجراء، قادر به

double collection .و ...( بوده و در عمل بتواند از آنها استفاده نماید 

و( تجزیه و تحلیل آماری داده 

 ها

( مدیریت داده ها و آماده سازی 1-و

 داده ها برای تحلیل آماری

 کنترل داده ها، پاکسازی و غربالگری داده ها را بشناسد. * اصول و اجزاء مدیریت داده ها،
 شد.ری با* روشهای انجام هر یک از اجزاء فوق را بشناسد و قادر به انجام آنها بصور مختلف دستی و نرم افزا

 کارگاه یا دوره آمار سطح مقدماتی

 

 /SPSS)کارگاه یا دوره آمار سطح متوسط 

STATA) 

 

 /SPSS)کارگاه یا دوره آمار سطح پیشرفته 

STATA) 

( شناسایی قابلیتهای نرم افزارها 2-و

 یا بسته های آماری

ا )حداقل در ربا آنها  ت کار* حداقل با سه نرم افزار آماری )مجموعا در دو بخش عمومی و تخصصی فیلد خود( آشنایی داشته و مهار
 آنها( بداند. درصد امکانات و روشهای آماری 70محدوده 

 survey* قادر به انتخاب نرم افزار مناسب در تجزیه و تحلیلهای مختلف یا طراحیهای مطالعات مختلف باشد )بعنوان مثال برای 

data analysis  )چه نرم افزاری مناسبتر است؟ 

 * اصول و مبانی آمار توصیفی و جایگاه آن را بداند. ( روشهای آماری توصیفی3-و
 ابزارها یا شیوه های توصیف داده ها را شناخته و آنها را اجراء نماید.* 

 * قادر به انتخاب مناسبترین ابزار یا شیوه در شرایط مختلف باشد.

 د.* با اصول و مبانی آمار تحلیلی )احتماالت، توزیعهای احتمال مختلف و ...( آشنایی کافی داشته باش ( روشهای آمار تحلیلی4-و
 فسیر یافته های اینته و نحوه ی داشتاصول و مبانی نظری دو شیوه یا راهکار اساسی آمار تحلیلی )آزمون فرضیه، برآورد( آشنایی کاف* با 

 شیوه ها را بداند.
 باشد. آماری مختلف آزمونهای رضهای* جایگاه استفاده از آزمونهای آماری )پارامتری و ناپارامتری( را بداند و قادر به ارزیابی پیش ف
 * جایگاه کاربرد روشهای آماری تک و چند متغیره را بداند و قادر به اجراء و تفسیر آنها باشد.

 ر یافته هاای آماری و تفسیرا در شرایط یا روشهای مختلف آماری بداند و در تحلیله (statistical misuse)* سوءبرداشتهای آماری 
 از آنها اجتناب نماید. 
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آماری خاص )با توجه ( روشهای 5-و

 به فیلد(

ه به ری میتوانند با توجوشهای آماین را * روشهای آماری اختصاصی فیلد خود را شناخته و جایگاه کاربرد آن، اجراء و تفسیر آنها را بداند.
 ایم: ماهیت یا گرایش دانشجو در یک مرکز تحقیقاتی، متفاوت باشند. بعنوان مثال به چند مورد اشاره مینم

 (مراکز تحقیقات ژنتیک، پزشکی مولکولی، بیوتکنولوژیهای تحلیل داده های ژنتیک و بیومارکرها )روش

 (مراکز تحقیقات علوم پایهبا طراحیهای مختلف ) experimentalتحلیل داده های مطالعات تجربی یا 
، سوء مصرف ریداشت بارویی، بهپرستاری، مامامراکز تحقیقات روانپزشکی، روشهای آماری در سایکومتری، روانشناسی و علوم اجتماعی )

 (و ... مواد
 ( و ...مراکز تحقیقاتی فارماکولوژیروشهای آماری در فارماکولوژی و فارماسوتیک )

کارگاه یا دوره های روشهای آماری خاص، 

به ازای  هر یک از روشها، یک دوره یا 

 کارگاه

 ز( علم سنجی، کتابشناختی و

 وبومتری

علم سنجی و  ( شاخصهای1-ز

 راهکارهای ارتقاء آن

ی و مجالت نفردی، سازما فکیک،شاخصهای مختلف حوزه علم سنجی را بشناسد، انواع مختلف این شاخصها و جایگاه استفاده از آنها به ت
 را بداند

 راهکارهای ارتقاء شاخصهای مختلف را بداند.

( شاخصهای کتابشناختی و 2-ز دوره علم سنجیکارگاه یا 

 راهکارهای ارتقاء آن

 از شاخصهای مختلف کتابشناختی مطلع بوده و جایگاه استفاده از آنها را بداند.
 راهکارهای ارتقاء این شاخصها را بشناسد. 

( شاخصهای وب سنجی و 3-ز

 راهکارهای ارتقاء آن

 شاخصهای وب سنجی را بشناسد.
 راهکارهای ارتقاء این شاخصها را بداند.

 پژوهشح( مدیریت 

 با مفاهیم نظری و عملی برنامه ریزی )استراتژیک، عملیاتی( آشنایی داشته باشد ( برنامه ریزی1-ح
 شیوه تدوین برنامه ها )استراتژیک، عملیاتی( را بداند.

شی لکرد پژوهیا عم المللی را در زمینه پژوهششاخصهای ارزشیابی کشوری و شاخصهای مهم در کشورهای پیشرفته و سطوح بین  ( ارزشیابی پژوهشی2-ح دوره مدیریت پژوهش
 بشناسد.

 شیوه اجرایی جمع آوری داده های مورد نیاز ارزشیابی را بداند.

 مفاهیم نظری و عملی اولویت بندی پژوهشی را بداند. ( اولویت بندی پژوهشی3-ح
 اشد.نجام آن بادر به پژوهشی را بشناسد و قافرایند چهار مرحله ای تبدیل مشکالت سازمان یا جامعه به اولویتهای عناوین 

 کارگاه اولویت بندی پژوهشی

( قوانین، مقررات و 4-ح

 دستورالعملهای جاری

 آشنایی کافی با مجموعه قوانین پژوهشی کشور )درون سازمانی و برون سازمانی( داشته باشد.
 دوره آشنایی با قوانین و مقررات پژوهشی

 دوره جذب منابع و گرانت بسیج و جذب منابع )درون سازمانی، برون سازمانی و بین المللی( را بداند.روشهای  ( جذب منابع5-ح
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 ( چک لیست خود ارزیابی استانداردهای دانشی و مهارتی دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی به همراه سرفصلها، عناوین و توصیف استانداردها 2جدول 

 سواالت خود ارزیابی توصیف استاندارد استانداردعنوان  سرفصل استاندارد

 الف( متدولوژی تحقیق

کمیل ت د..( را بتوان.تمامی بخشهای پروپوزال )از جمله حجم نمونه، روش نمونه گیری، روش اجراء و *  ( تدوین پروپوزال1-الف
 نماید

رین و ب بهتانتخادانش و مهارت خود در زمینه روشهای نمونه گیری پایه یا اصلی )از نظر 
در  نمونه ه حجممناسبترین روش در شرایط مختلف، اجرایی نمودن آن روش و ...( و نحوه محاسب

 شرایط مختلف را چگونه ارزیابی میکنید؟
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

شهای مختلف با ترکیب رو (survey)ی دانش و مهارت خود در زمینه طراحی یک مطالعه پیمایش
ه گیری و تفاوت مالحظات مختلف آن با شرایط معمول )نمون (mixed method)نمونه گیری 

 تصادفی ساده( را چگونه ارزیابی میکنید؟
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

( طراحی و ساخت پرسشنامه 2-الف

 )ابزار جمع آوری داده ها(

ه خاص ک مطالعیء در * قادر به طراحی و ساخت یک پرسشنامه )یا ابزار جمع آوری داده ها( برای اجرا
 باشد

گونه ( را چده هادانش و مهارت خود در زمینه طراحی و ساخت یک پرسشنامه )ابزار جمع آوری دا
 ارزیابی میکنید؟

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

پایایی و روایی ( ارزیابی 3-الف

 پرسشنامه یا ابزار

رج ه پایلوت یا خاک مطالعالب ی* قادر به ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه یا ابزار جمع آوری داده ها در ق
 از آن باشد.

 
 مایدجراء نابزار پیشنهاد و ا* بتواند راهکارهایی برای بهبود و ارتقاء پایایی و روایی 

پایایی  وایی وابی ردانش و مهارت خود در زمینه اهداف و چگونگی اجرای یک مطالعه پایلوت، ارزی
 پرسشنامه، چگونه ارزیابی میکنید؟

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1
رایط ه به شا توجبناسبترین شاخصهای روایی و پایایی دانش و مهارت خود در مورد استفاده از م

 یکنید؟ابی ممطالعه و ماهیت ابزار، راهکارهای بهبود روایی و پایایی ابزار چگونه ارزی
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

طراحی و اجرای مطالعات  (4-الف

 پژوهشی اختصاصی فیلد 

بی با عات تجر)مطال قادر به طراحی و اجرای چندین طرح مطالعاتی اختصاصی حوزه یا فیلد خود باشد* 
 طراحیهای خاص در دانشجویان رشته های علوم پایه پزشکی و ...(

د در نظر مطالعات پژوهشی در فیلد یا گرایش اختصاصی خو (design)حداقل سه نوع طراحی 
ها را طراحی ا اینر زمینه طراحی و اجرای مطالعات اختصاصی ببگیرید. حال دانش و مهارت خود د

 چگونه ارزیابی میکنید؟
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

( اجرای یک مرور منظم یا 5-الف

 مطالعه مروری

ه و خالص بندی مرتبط، دسته* قادر به طراحی و طی فرایند از یک سوال پژوهشی تا جستجوی منابع 
 .سازی آنها، جمع بندی شاخصهای آماری )متاآنالیز( و پاسخ مبتنی بر شواهد باشد

ه و مطالع وتکولدانش و مهارت خود در زمینه طراحی و اجرای یک مطالعه مرور منظم، نگارش پر
 پیاده سازی آن، چگونه ارزیابی میکنید؟

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

دانش و مهارت خود در زمینه فرا تحلیل )متاآنالیز( و روشهای مختلف اماری آن، چگونه ارزیابی 
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 میکنید؟
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

 
( اجرای یک مطالعه ارزش 6-الف

مدلسازی و )اعتبار آزمونها، تشخیصی 

 سنجش کارایی یا اعتبار مدلها(

 Diagnostic Accuracy)* قادر به طراحی، اجراء و تجزیه و تحلیل مطالعات ارزش تشخیصی 

Study/ Model Performance Study)  و تفسیر اندازه ها یا شاخصهای مورد کاربرد در این
 مطالعات باشد.

یک  اخصهایا یا شتجزیه و تحلیل و تفسیر یافته هدانش و مهارت خود در زمینه طراحی، اجراء، 
 مطالعه ارزش تشخیصی یا سنجش اعتبار مدلها را، چگونه ارزیابی میکنید؟

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

جستجو در منابع ( ب

 علمی

شناسایی بانکهای اطالعاتی و ( 1-ب

 لدمنابع مربوطه در فی

مسیر  شناسد ورا ب * در فیلد و حوزه مربوطه، بانکهای اطالعاتی، منابع الکترونیک و چاپی مربوطه
 دسترسی به آنها را بداند. 

، انواع لد خودصی فیدانش و مهارت خود در زمینه شناخت باتکهای اطالعاتی پایه )عمومی( و اختصا
 زیابی میکنید؟بانکهای الکترونیک و چاپی و سایر منابع را چگونه ار

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

 

ی تخصص * روشهای جستجوی عمومی و تخصصی و راهکارهای جستجو را از طریق منابع عمومی و ( جستجو در منابع اصلی2-ب
 د.  ی باشبداند بنحویکه جستجو در یک موضوع خاص، با حداکثر )یا اپتیمم( حساسیت و ویژگ

جو، ای جستاتژیهدانش و مهارت خود در زمینه جستجو در منابع )انتخاب واژه های کلیدی، استر
ع ا منابیملها ای جستجو، شاخصهای دقت یا اعتبار جستجو برای مقایسه دستورالعدستورالعمله

 اطالعاتی مختلف و ...( را چگونه ارزیابی میکنید؟
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

فیلد  حبنظرانا، صاه* راهکارهای جستجو از طریق منابع فرعی )رسانه های عمومی، سمینارها و کنگره  ( جستجو در منابع فرعی3-ب
 مربوطه و ...( را بداند.  

جستجو در  و راهکارهای (gray literature)دانش و مهارت خود در زمینه شتاخت منابع فرعی 
 آنها را چگونه ارزیابی میکنید؟

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3لوب   در حد مط -2در حد عالی    -1

گزارش نویسی و  ( ج

 مقاله نویسی

کار با نرم افزار مدیریت ( 1-ج

 رفرنسها

یا  .Ref. Manیل * کار با حداقل یک نرم افزار مدیریت رفرنس )یا فیش برداری الکترونیک( از قب

End-Note .بداند 
 * استیلهای مختلف رفرنس نویسی را بشناسد. 

خیره ذتجو و وه جسدانش و مهارت خود در زمینه شناخت حداقل یک نرم افزار مدیریت رفرنسها، نح
تلف و ای مخسازی منابع، شیوه های مختلف رفرنس نویسی و تبدیل فرمت رفرنسها به استیله

 وضعیت متنی و ...( را چگونه ارزیابی میکنید؟
 در حد مطلوبی نیست -4ط   در حد متوس -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

( نگارش گزارش نهایی )پایان 2-ج

 نامه( یا مقاالت

کل ن را بشآختلف م* شیوه تنظیم و نگارش گزارش نهایی و مقاالت مختلف را بداند و بتواند اجزاء 
 مطلوبی تهیه نماید.

ن گزارش، سیع بودورت وص* قادر به استخراج مقاله/مقاالت از یک گزارش نهایی )پایان نامه( بوده و در 
 اشد.   شته بمهارت تقسیم یافته ها به دو یا چند مقاله با عناوین مشخص و غیرتکراری را دا

ین ش اگارصول ندانش و مهارت خود در زمینه بخشهای مختلف گزارش نهایی )یا پایان نامه(، ا
 بخشها، طراحی جداول و نمودارها و ... را چگونه ارزیابی میکنید؟

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

قاله )با ما چند یه یک بدانش و مهارت خود در زمینه تبدیل یک گزارش نهایی پروژه )یا پایان نامه( 
 یکنید؟مو مهارتهای پایه مقاله نویسی، چگونه ارزیابی توجه به شیوه نگارش مقاله( 

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

و  CONSORT ،STROBE ،PRISMA* با استانداردهای نگارش مقاالت به تفکیک انواع مطالعات ) ( استانداردهای نگارش مقاالت3-ج
 داند.ها را بندارد...(، بخصوص موارد مرتبط با فیلد خود آشنایی داشته، ایتمهای مختلف این استا

دانش و مهارت خود در زمینه استانداردهای نگارش مقاالت مختلف برحسب مطالعات پژوهشی 
ارازمایی بالینی، مشاهده ای تحلیلی، مرور منظم و متاانالیز، مطالعات ارزش تشخیصی و ... مختلف )ک
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 را چگونه ارزیابی میکنید؟ ند.* قادر باشد، نگارش مقاالت را براساس استانداردهای نگارشی فوق به انجام رسا
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

( اجتناب از خطاهای رایج در 4-ج

 نگارش مقاالت و گزارشات

یع در هر وارد شاساس مابالقوه و رایج در نگارش گزارشات و مقاالت )بخصوص بر  * با خطاها یا اشکاالت
 اشد.شته بفیلد( که بطور اساسی در دو دسته متدولوژی و آمار میتواند رخ دهد، آشنایی دا

 * راهکارهای حل این خطاها یا اشکاالت را بداند.

االت، قوه مقری بالمتدولوژی و آمادانش و مهارت خود در زمینه شناخت انواع خطاها یا اشکاالت 
نه ع، چگوت وقودست نوشته ها و گزارشات نهایی، پیشگیری از آنها، مرتفع کردن آنها در صور

 ارزیابی میکنید؟
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

( انتخاب مجالت مناسب، 5-ج

 سابمیت و پیگیری مقاالت

 یمی باشد.اله تنظوع مقنالت مختلف فیلد خود را شناخته و قادر به انتخاب مجله مناسب با توجه به * مج
ابمیت سترونیک ت الک* با سیستمها یا سامانه های مجالت آشنایی داشته و قادر باشد مقاالت را بصور

 نماید.
 * فیدبک داوران را بررسی و بتواند مناسبترین پاسخ به داوری را تهیه نماید. 

ی یک له برااب مجدانش و مهارت خود در زمینه طبقه بندی یا رتبه بندی مجالت فیلد خود، انتخ
یک(، تهیه لکترونای یا مقاله با توجه به درجه کیفیت مقاله، چگونگی اجرای فرایندهای سابمیت )دست

 سواالت یا کامنتهای داوران و ... چگونه ارزیابی میکنید؟ پاسخ به
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

و  د( ارزیابی نقادانه

 داوری

( داوری پروژه ها )پروپوزالها و 1-د

 گزارشها(

از ها را انتخاب )روپوزالوری پ* مفاهیم بنیادی و تئوریک داوری یا ارزیابی نقادانه را شناخته، ابزارهای دا
  بین ابزارهای موجود(، یا خود قادر به طراحی ابزار مناسب در فیلد خود باشد. 

ارها ستفاده از ابزادانه، ی نقادانش و مهارت خود در زمینه مبانی و اصول ارزیابی نقادانه، فرایند ارزیاب
 یا فرمهای آن و تفسیر اجزاء مختلف آن، چگونه ارزیابی میکنید؟

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

 

( داوری مقاالت 2-د
(manuscripts) 

 * از اصول و مبانی مشترک داوری در بین مقاالت یا مجالت، آگاهی داشته باشد.

ود قادر به استفاده از خمجله مربوطه بوده یا  critical appraisal* قادر به استفاده از ابزار داوری یا 
 ابزارهای موجود یا خودساخته باشد  

شیوه  واوری دانش و مهارت خود در زمینه مبانی مشترک در داوری مقاالت، فرمهای مختلف د
 داوری عادالنه و علمی، چگونه ارزیابی میکنید؟

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

 

( ارزیابی کیفیت متدولوژی 3-د

 مطالعات یا مقاالت

 * مفاهیم تئوریک ارزیابی کیفیت مقاالت یا مطالعات و هدف از آنرا بداند.
موجود یا  بزارهایاه از * از ابزارهای ارزیابی کیفیت مطالعات یا مقاالت مطلع بوده و قادر به استفاد

 باشد.  (modification)متناسب کردن آن با نیازهای خود 

مختلف  زارهایت، ابدانش و مهارت خود در زمینه مبانی و اصول ارزیابی کیفیت مقاالت یا گزارشا
 میکنید؟ رزیابیاگونه مقاالت در عمل و ساخت یک ابزار ارزیابی کیفیت، چ آن، شیوه ارزیابی کیفیت

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

ه( نظارت و کنترل 

 کیفیت پژوهش

 quality controlو کنترل کیفیت  quality assurance* اصول و مبانی تضمین کیفیت  ( تدوین پروتکول مطالعه1-ه
 مطالعات پژوهشی را بشناسد.

ی، ی بالیناییها* قادر به تدوین پروتکول مطالعات )بخصوص در موارد مطالعات چندمرکزی، کارآزم
 کوهورت جمعیتی، مرور منظم و ...( و اجزاء و فعالیتهای آن باشد.

تبدیل  study protocol* در موارد خاص بتواند، پروتکول را بر اساس الگوهای موجود، به مقاله 
 نماید.  

طالعه تکول مش پرودانش و مهارت خود در زمینه اصول و مبانی تضمین و کنترل کیفیت، نحوه نگار
 و تبدیل آن به مقاله، چگونه ارزیابی میکنید؟

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1
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( نظارت )پایش( و ابزارهای 2-ه

 مربوطه 

بعنوان مثال ربوطه )مبزار * بتواند بر اساس پروتکول تنظیمی و اجزاء آن، فرایند پایش پروژه پژوهشی و ا
 چک لیست نظارتی( را تعریف نموده و در شرایط عملی، اجراء نماید.

ارت و های نظبزار، طراحی ادانش و مهارت خود در زمینه طراحی و اجرای یک برنامه نظارتی مدون
رکزی و ا چندمرگ، یشیوه مداخله براساس یافته های نظارت یا پایش، در شرایط اجرای مطالعات بز

 ... چگونه ارزیابی میکنید؟
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

( راهکارهای ارتقاء کیفیت 3-ه

 مطالعات

یفیت داده رتقاء کخصوص اراهکارها یا استراتژیهای مختلف ارتقاء کیفیت مطالعات )در زمان اجراء( و ب* 
 های در حال جمع آوری را، بداند.

خاص آنها  بزارهایریق ا* با توجه به منابع موجود و قابلیت اجراء، قادر به طراحی این راهکارها از ط

(double checking  یاdouble collection بوده و در عمل بتواند از آنها است )... د.فاده نمایو 

ی در حال اده هافیت ددانش و مهارت خود در زمینه استفاده و بکارگیری راهکارهای بهبود دهنده کی
 جمع آوری، چگونه ارزیابی میکنید؟

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

 

تحلیل و( تجزیه و 

 آماری داده ها

( مدیریت داده ها و آماده سازی 1-و

 داده ها برای تحلیل آماری

 شناسد.را ب * اصول و اجزاء مدیریت داده ها، کنترل داده ها، پاکسازی و غربالگری داده ها
رم افزاری ستی و نتلف د* روشهای انجام هر یک از اجزاء فوق را بشناسد و قادر به انجام آنها بصور مخ

 باشد.

لگری و ، غرباده هادانش و مهارت خود در مدیریت داده ها پس از جمع آوری، پاکسازی و کنترل دا
 ارزیابی توزیع آماری داده ها، چگونه ارزیابی میکنید؟

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

( شناسایی قابلیتهای نرم افزارها 2-و

 بسته های آمارییا 

 وداشته  شناییآ* حداقل با سه نرم افزار آماری )مجموعا در دو بخش عمومی و تخصصی فیلد خود( 
 ا( بداند.درصد امکانات و روشهای آماری آنه 70مهارت کار با آنها را )حداقل در محدوده 

باشد  ت مختلفطالعا* قادر به انتخاب نرم افزار مناسب در تجزیه و تحلیلهای مختلف یا طراحیهای م

 چه نرم افزاری مناسبتر است؟(  survey data analysis)بعنوان مثال برای 

دو مورد آنها باشد  spss ،stataدانش و مهارت خود در زمینه شناخت و کار با سه نرم افزار آماری )
نفی آنها مثبت و میهای و یک مورد دیگر با توجه به فیلد اختصاصی فرد میتواند متغیر باشد( و ویژگ

 چگونه ارزیابی میکنید؟
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

 و جایگاه آن را بداند. * اصول و مبانی آمار توصیفی ( روشهای آماری توصیفی3-و
 * ابزارها یا شیوه های توصیف داده ها را شناخته و آنها را اجراء نماید.

 * قادر به انتخاب مناسبترین ابزار یا شیوه در شرایط مختلف باشد.

ها در رین آنناسبتمدانش و مهارت خود در زمینه استفاده از شاخصهای مرکزی، پراکندگی، انتخاب 
نه ارزیابی ف، چگومختل ر با جداول و نمودارها و انتخاب مناسبترین آنها در شرایطشرایط مختلف، کا

 میکنید؟
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

 
 ته باشد.افی داشایی کآشن* با اصول و مبانی آمار تحلیلی )احتماالت، توزیعهای احتمال مختلف و ...(  ( روشهای آمار تحلیلی4-و

ی کافی یابرآورد( آشن * با اصول و مبانی نظری دو شیوه یا راهکار اساسی آمار تحلیلی )آزمون فرضیه،
 داشته و نحوه تفسیر یافته های این شیوه ها را بداند.

ش فرضهای ی پیارزیاب در به* جایگاه استفاده از آزمونهای آماری )پارامتری و ناپارامتری( را بداند و قا
 آزمونهای آماری مختلف باشد.

 د.نها باشآفسیر ت* جایگاه کاربرد روشهای آماری تک و چند متغیره را بداند و قادر به اجراء و 

ی آماری زیع هاه، توفرضیدانش و مهارت خود در زمینه اصول و مبانی آمار تحلیلی )برآورد، آزمون 
یوه ارزیابی شریک و ارامتپمهم( و تفسیر آنها، کار با آزمونهای پارمتریک تک متغیره و ازمونهای نان 

 پیش فرضهای مربوطه و حل معضل عدم برقراری آنها، چگونه ارزیابی میکنید؟
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

ختلف، میونی دانش و مهارت خود در زمینه اصول و مبانی روشهای چند متغیره، روشهای رگرس
 رزیابیاگونه چارزیابی برقراری پیش فرضهای این ازمونها و حل مشکالت عدم برقراری آنها، 

 میکنید؟
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 یش بینیپلهای * جایگاه کاربرد و چگونگی تحلیل داده های مطالعات ارزش تشخیصی یا کارآیی مد

موارد  در این ROC curve analysisکلیدی آماری، تفسیر شاخصهای مختلف این مطالعات و روش 
 را بداند.

بداند و در  را در شرایط یا روشهای مختلف آماری (statistical misuse)* سوءبرداشتهای آماری 
 تحلیلهای آماری و تفسیر یافته ها از آنها اجتناب نماید. 

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

ای شاخصه تفسیر وخود در زمینه تحلیل داده های مطالعات ارزش تشخیصی، براورد دانش و مهارت 

 را چگونه ارزیابی میکنید؟ ROC curve analysisاین مطالعات و 
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

، چگونه شکاالتاین ا نحوه پیشگیری ازدانش و مهارت خود در زمینه انواع سو، برداشتهای آماری و 
 ارزیابی میکنید؟

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

( روشهای آماری خاص )با توجه 5-و

 به فیلد(

ین ا داند.بنها را سیر آ* روشهای آماری اختصاصی فیلد خود را شناخته و جایگاه کاربرد آن، اجراء و تف
اشند. تفاوت بتی، مروشهای آماری میتوانند با توجه به ماهیت یا گرایش دانشجو در یک مرکز تحقیقا

 بعنوان مثال به چند مورد اشاره مینمایم: 
 (بیوتکنولوژی کولی،مراکز تحقیقات ژنتیک، پزشکی مولروشهای تحلیل داده های ژنتیک و بیومارکرها )

 (ات علوم پایهمراکز تحقیقبا طراحیهای مختلف ) experimentalتحلیل داده های مطالعات تجربی یا 
پرستاری،  زشکی،مراکز تحقیقات روانپروشهای آماری در سایکومتری، روانشناسی و علوم اجتماعی )

 (و ... ، سوء مصرف موادمامایی، بهداشت باروری
 ..( و .مراکز تحقیقاتی فارماکولوژیروشهای آماری در فارماکولوژی و فارماسوتیک )

 ابتدا روش/ روشهای آماری خاص فیلد یا رشته خود را مشخص کنید. در صورتیکه

)ذکر شده در سلول سمت راست( ذکر  استاندارد وصیفنام این روش/ روشها در ت

 . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشده باشد، نام آنها را درج نمایید:

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
ه ر زمینرا د پس از مشخص شدن، عنوان روش/ روشهای آماری فیلد خود، حال دانش و مهارتتان

ین ماری اهای آاین روش/ روشهای آماری از نظر اصول و مبانی نظری، پیش نیازها یا پیش فرض
 د؟میکنی خروجی نرم افزار، چگونه ارزیابیروش، شیوه اجرای آن و تفسیر یافته ها یا 

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

ز( علم سنجی، 

 کتابشناختی و

 وبومتری

( شاخصهای علم سنجی و 1-ز

 راهکارهای ارتقاء آن

ا به از آنه تفادهجایگاه اسشاخصهای مختلف حوزه علم سنجی را بشناسد، انواع مختلف این شاخصها و 
 تفکیک، فردی، سازمانی و مجالت را بداند

 راهکارهای ارتقاء شاخصهای مختلف را بداند.

یک،  عف هردانش و مهارت خود در زمینه شناخت  شاخصهای مختلف علم سنجی و نقاط قوت وض
 یابی میکنید؟نه ارزگو، چنحوه محاسبه آنها، جایگاه کاربرد یا استفاده و راهکارهای ارتقاء آنها را
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( شاخصهای کتابشناختی و 2-ز

 راهکارهای ارتقاء آن

 از شاخصهای مختلف کتابشناسی مطلع بوده و جایگاه استفاده از آنها را بداند.
 راهکارهای ارتقاء این شاخصها را بشناسد. 

هر  وضعف و مهارت خود در زمینه شناخت  شاخصهای مختلف کتاب شناختی و نقاط قوت دانش
 د؟ی میکنیبچگونه ارزیا ا را،یک، نحوه محاسبه آنها، جایگاه کاربرد یا استفاده و راهکارهای ارتقاء آنه

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1
وب سنجی و  ( شاخصهای3-ز

 راهکارهای ارتقاء آن

 شاخصهای وب سنجی را بشناسد.
 راهکارهای ارتقاء این شاخصها را بداند.

ک، یف هر دانش و مهارت خود در زمینه شناخت  شاخصهای مختلف وب سنجی و نقاط قوت وضع
 یابی میکنید؟ارزنه ، چگونحوه محاسبه آنها، جایگاه کاربرد یا استفاده و راهکارهای ارتقاء آنها را

 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

 ح( مدیریت پژوهش
 با مفاهیم نظری و عملی برنامه ریزی )استراتژیک، عملیاتی( آشنایی داشته باشد ( برنامه ریزی1-ح

 شیوه تدوین برنامه ها )استراتژیک، عملیاتی( را بداند.

برنامه  واتژیک ه استرمهارت خود در زمینه اصول و مبانی برنامه ریزی، اجزاء مختلف برنامدانش و 
 ید؟میکن عملیاتی و روش شناسی یا متدولوژی تدوین این برنامه ها را، چگونه ارزیابی
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 ر زمینهدی را شاخصهای ارزشیابی کشوری و شاخصهای مهم در کشورهای پیشرفته و سطوح بین الملل ( ارزشیابی پژوهشی2-ح
 پژوهش یا عملکرد پژوهشی بشناسد.

 شیوه اجرایی جمع آوری داده های مورد نیاز ارزشیابی را بداند.

داده  ژوهشی،کرد پدانش و مهارت خود در زمینه شناخت  شاخصهای مختلف ارزیابی و ارزشیابی عمل
ونه ء آنها را، چگارتقا ارهایهای مورد نیاز آنها، نحوه محاسبه آنها، جایگاه کاربرد یا استفاده و راهک

 ارزیابی میکنید؟
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 بداند. مفاهیم نظری و عملی اولویت بندی پژوهشی را ( اولویت بندی پژوهشی3-ح
د و قادر ا بشناسروهشی فرایند چهار مرحله ای تبدیل مشکالت سازمان یا جامعه به اولویتهای عناوین پژ

 به انجام آن باشد.

هار لوژی چمتدو دانش و مهارت خود در زمینه مبانی نظری و اصول اولویت بندی، روش شناسی یا
 میکنید؟ رزیابیاگونه عناوین پژوهشی، چ مرحله ای تبدیل مشکالت یا معضالت جامعه به اولویتها یا
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( قوانین، مقررات و 4-ح

 دستورالعملهای جاری

 میکنید؟ یبچگونه ارزیا زمینه شناخت  قوانین، دستورالعملها و آئین نامه ها،دانش و مهارت خود در  اشد.باشته آشنایی کافی با مجموعه قوانین پژوهشی کشور )درون سازمانی و برون سازمانی( د
 در حد مطلوبی نیست -4در حد متوسط    -3در حد مطلوب    -2در حد عالی    -1

گرانتهای  applyدانش و مهارت خود در زمینه شناخت  روشهای جذب منابع خارج سازمانی، نحوه  ند.روشهای بسیج و جذب منابع )درون سازمانی، برون سازمانی و بین المللی( را بدا ( جذب منابع5-ح
 پژوهشی و موارد مشابه، چگونه ارزیابی میکنید؟
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