


مقدمه ای بر روش تحقیق در پزشکی و مطالعات
اپیدمیولوژیک

یوسف علی محمدی
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی



:بررسی متون
اعم از  )جستجو و تحليل نظام مند منابع 

که دريک ...( مقاله، کتاب، پايان نامه و 
زمينه موضوعی خاص منتشر شده است



:اهداف و مزایای بررسی متون

و محدودیتهای پژوهششیوه کار دیگرانآشنایی با 1.

مورد پژوهشجنبه های مختلف موضوعآشنایی با 2.

دیگراننتایج مطالعات مشابهآشنایی با 3.

ن موضوع و در پیش گررتت محدود کردن پژوهش به جنبه های اصلی 4.
مناسب ترین روش کار

و تکرار پژوهشجلوگیری از دوباره کاری5.

مورد نظر در مطالعهشناسایی متغیرهای6.

یاتتن نظریه ها و نتایج ضد و نقیض7.

نگارش بیان مسئله ، در انتخاب اهداف پرژوهش ،انتخراب متغیرهرای   8.
پژوهش، انتخاب نمونه و روش نمونه گیرری  و جمرن نمونره وآزمونهرای     

.آماری کمک موثری می کند



فرايند بررسي پيشينه تحقيق

مشخص كردن واژه گان كليدي مرتبط با مسئله تحقيق-1
ط با كتابهاي مرتب. جستجوي منابع اطالعاتي از جمله پايان نامه ها -2

موضوع
يافتن عنوان مقاله هاي مرتبط با موضوع تحقيق-3
گزينش مقاله مرتبط-4
طبقه بندي مقاله ها-5
تهيه چكيده-6
تهيه كتابشناسي-7
نقد مقاله ها و گزارش ها-8



نکات مهم در بررسی متون

:تورش-الف
کوچک شمردن اختالف نظرها و نتایج متفاوت1.
.محدود کردن منابع به مقاالتی که نظرات نویسنده را تامین می کنند2.
.نتیجه گیری غیر صحیح و بر مبنای مطالعات ابتدایی یا تعمیم دادن غلط نتایج3.
:عدم رعایت مالحظات اخالقی-ب
استفاده از نتایج تحقیقات دیگر نویسندگان بدون ذکر نام نویسنده1.
بیان غلط نتایج یک مطالعه2.
.ذکر نام منابعی در قسمت منابع که در متن از آنها استفاده نشده است3.
استفاده از منابع فاقد اعتبار و مشکوک4.



چگونه مرور بر متون را بنویسیم؟

و هدف  (يا انتشار مقاله )اسامي نويسندگان ،زمان انجام پژوهش•
.پژوهش را ذكر كنيد 

.هميشه مطالعات را از قديم به جديد ذكر كنيد•

اي از پژوهش شامل حجم نمونه ،روش نمونه گيري  خالصه •
ه ، نوع مطالع...(سن ،جنس،وضعيت بيماري و)،خصوصيات نمونه ها 
اين موارد را مي توانيد از بخش مواد  . روش اجراء را ذكركنيد

ش مهمترين يافته هاي هر مقاله در  بخ.وروشهاي مقاالت پيدا كنيد
.مقاله قرار دارد  (  Discussion)و(Results)نتايج 



چگونه مرور بر متون را بنویسیم؟

رآنبمختصرنقدينظرموردمقالهقوتوضعفنقاطبهاشارهبا•
.نكنيدبزرگنماييوياكوچكنماييرانتايجوليبنويسيد

ازهموشماستهايفرضيهجهتدرآنهانتايجكهمقاالتيازهم•
.كنيدادهاستفاستشماپژوهشفرضيهخالفدرآننتايجكهمقاالتي

بخشدوهببهرامتونبررسيبخشاستبهترتوصيفيمطالعاتدر•
خارجيمطالعاتديگريوايرانبهمربوطمطالعاتيكيكنيمتقسيم

بخشدوبهمتونبررسياستبهتراستايمداخلهمطالعاتدر•
.شودتقسيمآزمايشگاهيوانسانيمطالعات

استفادهموردمقاالتهمهازكليگيرينتيجهيکمتونبررسيپاياندر•
.باشيدداشته



(Basic Knowledge)ه ياطالعات پا•

(Text book)های مرجع کتاب

(Updated Knowledge)اطالعات روزآمد •

(Periodicals)و نشريات ادواریمجالت 

Information Resources



Information Resources

• Print Materials
• Journals & Papers

• Dissertations & Thesis

• Abstracts of Seminars

• Books & Booklets

• Electronic Materials



www.iranmedex.com• Local Data

www.magiran.com

www.irandoc.ac.ir

www.sid.ir

www.pubmed.com•International Data

Information Resources



Databases

• General Databases
(Comprehensive OR Core Databases)

• Specialized Databases
(Subjects Specified Databases)



General Databases

(Comprehensive OR Core Databases)

• Medical Sciences

– Medline

– Embase

– Scopus

• All Sciences

– Web of Sciences



• Biological Abstracts

• International Pharmaceutical Abstract

• PsychInfo

• CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature)

• Chemical Abstracts

Specialized Databases

(Subjects Specified Databases)



Also Note Biases

• Publication Bias

• Fulltext Bias

• Language Bias

• Database Bias

• …

• …



Publication Bias

• “Publication bias refers to the greater 

likelihood that studies with positive results 

will be published”

• JAMA 2002;287:2825-2828



Publication Bias

• Positive trials are more likely to be 

submitted for publication

• Positive trials are more likely to be 

published

• Positive trials are more likely to be 

published quickly

• Stern and Simes BMJ 1997;315:640-645



• Searching Libraries for Thesis & Research 

Reports

• Searching Registries

• Searching Grey Literature

• Searching especial Journals like: 

“Journal of Negative results in Biomedicine”

How to Bypass Publication Bias





کار گروهی

• The Prevalence of Clinical Symptoms in 

Children and Adolescents with Covid-19: A 

Systematic Review and Meta-Analysis Study



بانك اطالعاتي مدالين در واقعع همعان نهع ه

که الکترونيک ايندكس مديكوس چاپي اهت

بععه رععورت نهعع ه هععي دب و يععا وب منتشععر

. مي شود

آشنايی با بانك اطالعاتي مدالين



Medical Literature 

Analysis And Retrieval 

System

آشنايی با بانك اطالعاتي مدالين

MEDLARS



MEDLARS ONLINE

MEDLINE

آشنايی با بانك اطالعاتي مدالين



MEDLINE Facts

Producer National Library of Medicine, Washington, DC.

Subjects medicine, dentistry, nursing, preclinical sciences, health care 

systems, veterinary medicine

Size 4500+ journals indexed; 14 million references

Scope Journals from 70 countries (>50% US)

Languages 30+

Abstracts included for >75% of references; author-written

Coverage 1966 – present



PubMed

PubMed is available via the NCBI

Entrez retrieval system. It was 

developed by the National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) at 

the National Library of Medicine 

(NLM), located at the National 

Institutes of Health (NIH).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Database/index.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/


http://www.pubmed.com

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/



http://scholar.google.com
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