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 بنام خدا

 "محققین پزشکی سینوهه"موسسه 

را به دانشجویان عزیز، اساتید محترم، مجالت، کمیته در حوزه علوم پزشکی  صرفاآمادگی ارائه خدمات پژوهشی 

 های تحقیقات و .... اعالم می نماید.

  خدمات این موسسه شامل:

برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه آموزش سرچ در پایگاه های علمی و پروپزال نویسی، مقاله نویسی، -

 انتخاب مجالت مناسب، سابمیت، استراتژی چاپ مقاالت و ....

 ویراستاری مقاالت انگلیسی و فارسی از نظر علمی و ادبی-

 صفحه آرایی مقاالت مجالت-

 داوری علمی و ساختاری مقاالت و فرمت بندی نهائی طبق دستورالعمل مجالت-

 معرفی و انتخاب مجالت مناسب-

 اصالح و فرمت بندی رفرنس ها طبق فرمت های ونکوور، هاورارد و ...-

 همکاری در امر پذیرش مقاله بصورت مشاوره ای-
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 است "محققین پزشکی سینوهه"فایل زیر نمونه ای از آموزش های موسسه 

انجام می شوند. مطالعات مشاهده ای کامل  مشاهدهو  مداخلهبه دو شیوه  تحلیلیمطالعات ذکر شد که  قبال

 را شرح خواهیم داد ای در ادامه مطالعات مداخلهشرح داده شد. 

 نوع اند:  2مطالعات مداخله ای 

  تجربی یاExperimental 

   نیمه تجربی یاQuasi experimental  

 

 

 :Experimentalمطالعات مداخله ای تجربی یا -1

مطالعاتی که تا االن بررسی کردیم، اغلب مشکل را به ما نشان می دادند اما راهکاری ارائه نکردند. اما امروزه محققان 

 برای حل مشکالت هستند. مطالعات مداخله ای از این نظر مشکل ما را رفع کردند. راهکاریبدنبال 

 مستقیم پژوهشگر استدر این مطالعات شرایط اجرای بررسی تحت کنترل  -

 دقیق ترین نوع تحقیق هستند و اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته بررسی می شود -

 کند( را خود تعیین میمداخله-گر حداقل یك متغیر مستقل )مواجههپژوهش -

 جهت کنترل اثر مخدوش کننده ها باید گروه کنترل یا شاهد داشته باشیم -
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 نکته بسیار مهم: 

 خود به چند دسته تقسیم می شوند: Experimental یامطالعات مداخله ای تجربی 

 

 کارآزمایی بالینی (Randomized Controlled Trials)  : 

 برروی بیماران انجام میشود.     

 کارآزمایی میدانی)  (Field Trial :یا کارآزمایی پیشگیری 

به منظور جلوگیری از ایجاد یا گسترش یك بیماری یا پیامد سالمتی انجام میشود.)بر روی افراد سالم انجام می 

 شود( 

   کارآزمایی جامعه(Community Trial): 

 است. “ جامعه”بر روی دو یا چند جامعه انجام می شود و واحد درمانی آن به جای فرد،      
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 :Experimentalمداخله ای تجربی یا شرایط انجام مطالعات 

 Manipulationمداخله یا  -

 Randomizationتصادفی سازی یا  -

 Controlگروه کنترل  -
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از حد حجم نمونه در این نوع مطالعات مهم است چرا که به جهت انجام مداخله، تعداد نمونه نباید  نکته:

 استاندارد افزایش یابد. 

ن آزمون مهم است. توان آزمون بطور مستقیم با حجم نمونه مرتبط است. در تعیین حجم نمونه توانکته: 

 % بهترین حالت برای تعیین حجم نمونه است 95توان آزمون 

و خروج در این مطالعات مهم است چرا که برخی افراد توانایی تحمل مداخله را  معیارهای ورودنکته: 

 دلیل نداشتن معیار ورود، اطالعات را مخدوش می کنندندارند و باید از مطالعه خارج شوند یا برخی دیگر ب

 

 ( در مطالعات مداخله ای تجربی:Blindingروش های کورسازی )

 

  روش یك سو کور (Single Blind)  : 

 ، نمی دانند در کدام گروه )مداخله یا کنترل( هستندواحد های مورد مطالعهدر این روش 

    روش دو سو کور(Double Blind): 

 نمی دانند چینش گروه مداخله و کنترل چطور است نه واحدهای مورد مطالعه و نه محققدر این روش 

 این روش خیلی رایج است

   روش سه سو کور(Triple Blind): 

، هم محقق و هم واحد های مورد مطالعه و هم آنالیزور در این روش که مطمئن ترین روش است

 داخله است و کدام گروه کنترلاطالع ندارند که کدام گروه م آماری

 

 

http://www.medical-researchers.com/


 
قانونی دارد و شرعا حرام است شر جزوه بدون اجازه ناشر پیگردکپی یا ن  

researchers.com-WWW.Medical 
@edu_medresearcherss 

 09395668056: تلگرامتماس/  هشمار

6 
 

 مطالعات مداخله ای تجربی: مزایای

 ویژگی تصادفی سازی، مداخله و گروه کنترل این مطالعات را قدرتمند ساخته است 3 -

 

 معایب مطالعات مداخله ای تجربی:

 از لحاظ اخالقی این مطالعات همواره زیر ذره بین هستند و سختگیری خاصی به آن ها می شود -

 لحاظ ویژگی های پیچیده ی انسانی ممکن است نتایج مقداری تفاوت داشته باشداز  -

 جلب مشارکت افراد در این مطالعات سخت است -

 

 اصطالحات مهم در مطالعات مداخله ای:

 به این معنیست که مداخله محقق تا چه حد تاثیرگذار و صحیح بوده استروایی داخلی: 

 یج ما تا چه حد به جامعه بزرگ تر تعمیم پذیر خواهد بودبه این معنیست که نتاروایی خارجی: 

 

در کارآزمایی  Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT)بیانیه اهمیت 

 :های بالینی

 چگونگی آن در که است آیتمی 25 لیست چك یك بر مشتمل میالدی 2010 سال در منتشرشده کانسورت بیانیه

 مطالعه پروتکل به دسترسی چگونگی مطالعه، ثبت چگونگی بحث، نتایج،، روشها و مواد مقدمه، خالصه، عنوان، نگارش

 در که است فلودیاگرام یك بر مشتمل همچنین، بیانیه این .است گردیده لحاظ مطالعه، بودجه کننده تأمین منبع و

 .است گرفته قرار توجه مورد مطالعه، طول در کنندگان شرکت به دسترسی چگونگی آن،
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 های مجله در کانسورت بیانیه میالدی 2010سال  در ،نهایی نسخه تاًیید از پس نهایت در

Medicine Annals of Internal،Journal of Clinical Epidemiology ، BMJ، BMC Medicine، 

،Obstetrics & Gynecology ،PLOS Medicine ،Open Medicine  وTrials  رسماً و رسید چاپ به 

 .گرفت قرار عموم دسترس در

 شد.خواهد  درجلیست کونسورت و دستورالعمل مهم آن جداگانه در سایت چك 

 آموزش:ادامه 

 

 

 نوع بودند:  2مطالعات مداخله ای 

  تجربی یاExperimental 

   نیمه تجربی یاQuasi experimental  

 را شرح خواهیم داد: نیمه تجربی مداخله ایدر این قسمت مطالعات 

  Quasi experimentalنیمه تجربی یا  مطالعه ی 

 .ندارد را ی(تصادف انتخاب کنترل، وجود) تجربی مطالعه شرایط از یکی -

 موقعی انجام می گیرد که بدلیل محدودیت زمانی، مالی یا اخالقی توان گرفتن گروه کنترل را نداریم -

 روش نمونه گیری تصادفی نیست و نمونه گیری آسان یا مبتنی بر هدف است -

 مزایای مطالعات نیمه تجربی:

 مداخله و عملی بودن آنهاستنقطه قوت آن ها  -
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 معایب مطالعات نیمه تجربی:

 همانند مطالعات تجربی علت و اثر را نشان نمی هدند -

 ( در آن ها وجود داردBiasامکان تورش ) -

 

بحث مطالعات مداخله ای بسیار گسترده است. هدف ما یک جمع بندی کلی و ارائه ی نکات مهم بود. 

 توانند کتب مرجع مهم در زمینه روش تحقیق را مطالعه نمایند دانشجویان عزیز در صورت تمایل می
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