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 به نام خدا

 

 متاآنالیز مطالعات مرور سیستماتیک و کلیاتمقدمه و  اول: بخش
 آشنایی با اهداف و ساختار این دوره آموزشی، پیش نیازهای آموزشی و محتوای مربوطه درس اول:

 متاآنالیز و مرور سیستماتیک مطالعات مراحل یا گامهایبا  یآشنای درس دوم:

 متاآنالیزمرور سیستماتیک و  مطالعات طراحی سوال پژوهشی و جستجوی مقدماتی در درس سوم:

 ورود و خروج مطالعات اولیهتعیین معیارهای  :چهارمدرس 

 تدوین استراتژی جستجو؛ تست استراتژی جستجو و اجرای آن در پایگاههای اطالعاتی و منابع: درس پنجم

 و فرایند اجرایی استخراج داده هاکدگذاری مطالعات و تدوین فرم استخراج داده درس ششم:
 

 (CMAافزار )با نرم مراحل اجرای متاآنالیزراهکارها و  دوم: بخش
 و نحوه تبدیل آنها ستخراج انواع اندازه اثر های اندازه اثر در مقاالت و چگونگی ا آشنایی با شاخص: هفتمدرس 

 ها در متاآنالیز و پیشگیری از اشتباهات رایج در این حیطههای ترکیب داده انتخاب مدل  :هشتمدرس 

 ای( ای و مداخلهبرنامه ریزی برای اجرای سه دسته پرکاربرد از متاآنالیزها )توصیفی، رابطه: نهمدرس 

 ها و تحلیل هتروژنیتی  ترسیم نمودار انباشت، ترکیب کل مطالعات، تحلیل زیرگروه: دهمدرس 

 انواع سوگیری  و نحوه تحلیل سوگیری انتشار در متاآنالیزهم: یازددرس 

 متارگرسیون و کاربردهای آندرس دوازدهم: 

 های علوم انسانیچگونگی نگارش مقاالت متاآنالیز در حیطهدرس سیزدهم: 
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