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؟!؟روبرو است ، در شرایطبا چه

نمایم ؟می توانمرا چگونه این

وبینار آموزشی کاربردی

یز دوره جامع مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنال45پس از برگزاری پرافتخار بیش از 

:  افزار، اینکآکادمی آمارافزار و پژوهشفعالیت های و در آستانه دهه دوم 

ونظری آموزش
عملی

!  دهید شافزایرا مقاالتاکسپتضریب وبیناربا شرکت در این 

دکتر عباس کشتکار
دوره آموزشی خالقانه برای پژوهشگران120طراح و مدرس بیش از 

مطالب با 

این

!می گرددمرتفع 



،پژوهشیکطراحیفرایندهای

حاصلمقالهتنظیمتا... و آناجرای

یکبهتوانمیراپژوهشآناز

!نمودتشبیهکوهنوردی

،کوهنوردیحالدرکنیدتصورحال

بزرگیموانعمانند،هاسنگریزش

!...هستندشمافراروی



در این وبینار آموزشی کاربردی، 

روش های مواجهه با این چالش ها و 

و در مقاالت مرور سیستماتیکموانع 

متاآنالیز با تمرکز بر این پرسش

: داده می شوندآموزش 

کار در حال حاضر، پژوهشگران تازه

ای مرور سیستماتیک و یا حرفه

پت متاآنالیز با چه موانعی در راه اکس

؟!مقاالت خود روبرو هستند ؟



!می شوند آموزش داده برخورد با  روش های در این وبینار، 

موانع 



موانع 

PRISMA

!می شود آموزش داده در این وبینار، روش برخورد با  



این وبینار آموزشی سرفصل های برخی از 

در آیتم هایی چه موارد یا 
طراحی یک مرور 

سیستماتیک باید براساس
؟!باشد ؟Prioriرویکرد 

در GRADEچگونه باید از راهکار 
اده مرحله پایانی متاآنالیز، استف

نمایم؟

ر چگونه نتایج یک مقاله مرو
سیستماتیک را باید بطور
ی کامل و بر اساس استانداردها

؟!نوین تفسیر نمایم ؟

...و بسیاری موضوعات مفید دیگر ... 

در انتخاب موضوع به چه 
ز مواردی باید توجه نمایم تا ا
ه، این نظر در زمان انتشار مقال

؟!مشکل نداشته باشم ؟



این وبینار آموزشی سرفصل های برخی از 
عف چگونه میتوانم نقاط ض

و قوت متاآنالیزم را 
تشخیص دهم ؟

چگونه شاخص 
مناسب « اندازه اثر»

ا برای متاآنالیزمان ر
بیابیم؟

چگوه مدل ترکیب 
مناسب و مدل وزندهی 

م ؟مناسب را تعیین نمایی

چگونه نیاز به برخی 
تصحیحات را در متاآنالیز

تشخیص داده و آنها را اجراء 
نمایم ؟

چگونه باید از راهکار 
GRADEدر مرحله پایانی

یم؟متاآنالیز، استفاده نما

چگونه میتوانم چالش شایع 
Multiplicity،را در متاآنالیز

برطرف نمایم ؟

چگونه باید در شرایط
 missingنقص داده یا 

data در مطالعات
اولیه، اقدام کنم؟

ر چگونه مقاالت قبلی منتش
شده در موضوع مورد نظرم را 

بخوبی تفسیر نمایم؟

...و بسیاری موضوعات مفید دیگر 



:(کنندگانبرای شرکت)در این خروجی



مرور سیستماتیک و می دانیدآیا 

چالشاز در متاآنالیز 

ه ، برخورد داوران با این گونبه تازگیرنج میرند که 

؟!؟بوده است مقاالت، 

Kanukula, R., McKenzie, J. E., Bero, L., Dai, Z., McDonald, S., Kroeger, C. M., ... & Page, M. J. (2022). 

Methods used to select results to include in meta-analyses of nutrition research: a meta-research 

study. Journal of clinical epidemiology, 142, 171-183.



که مقاالت مرور سیستماتیک و متاآنالیزمی دانید آیا 

دارایباید

...!!!باشند 



ایدبکه مقاالت مرور سیستماتیک و متاآنالیزمی دانید آیا 

را آستانه

...!!!از آن استفاده نمایند گزارش نموده و در 



:برای ثبت نام و شرکت در وبینار

من« و»
؟!روبروست ؟، در شرایطبا چه

؟نمایم را میتوانمچگونه این

https://researchware.org/shop: نماییدمراجعهزیرآدرسبهپژوهش افزارآکادمیسایتبه

گاه  اهرد شاغل  ...،مراکز آموزشی، ژپوهشی و دانش

باوبینار آموزشی و دریافت تخفیف های مربوطه برای ثبت نام در این 
!تماس حاصل فرمایید



دکتر )های آموزشی آمارافزار که حداقل در یک دوره قبلی از دورهعالقمندانی •

تومان300،000( تخفیف% 25)نموده باشد شرکت ( کشتکار

اسفند ماه ثبت نام خود را قطعی 21که واجد شرط فوق نبوده اما تا قبل از عالقمندانی •

تومان360،000(:تخفیف% 10)نماید

تومان400،000(:  بدون تخفیف)اسفند ماه و بعد از آن 22نام از روز ثبت •



امیدوارم، همه شما عالقمندان بتوانید از این

به منظور است که مصادف با

...!!!خود استفاده فرمایید 

www.researchware.org

آموزشی باوبینار برای ثبت نام در این 
!تماس حاصل فرمایید

http://www.researchware.org/

