
 بسمه تعالی

 از پایان نامه ها و مطالعات مستقل  practical "تمرین عملی"دستورالعمل تهیه 

بمنظور گسترش دانش اپیدمیولوژی از طریق تمرین های عملی ، از کلیه عزیزانی که تز خود را ارائه می دهند تقاضا می شود هرر ننهره کره از 

 را فراگیرر میخواهید باشیدکه داشته بیادانجام پایان نامه خود یاد گرفته اند بصورت تمرین های عملی قابل ارائه به سایر دانشجویان در بیاورند. 

 .کنید جواب پیشنهاد و کردن فکر به وادار را فراگیر. شماست مطالعههمه یا بخشی از  جوابش که بدهید قرا /سئواالتیسئوال مقابل در

 :باشد زیر های فایل شامل حداقل باید  practical کارگاه ارائه یک

در صورت تمایرل خالصره ای از رزومره و   .   01developer.docتماس به همراه اطالعات  یک فایل معرفی فرد تهیه کننده تمرین عملی

 تصویر خود را نیز به نن اضافه فرمایید.

و یک فایل امضا شده توسط تهیه کننده تمرین که اجازه استفاده از فایل های داده و سایر فایل های مرتبط با تمررین را بطرور مکررر و تک یرر 

 02Consent.pdfفاعی را می دهد. توزیع نن در جهت مقاصد نموزشی غیر انت

نموزشری و در  مقاصرد تھج راعملی ................................  تمرین با مرتبط ایھ فایل سایر و داده ایھ فایل از استفاده اجازه ........  .... اینجانب

 .مھد میو ذکر نام اینجانب  معنوی حقوق و موازین رعایت با ،که رایگان برگزار می شود  نموزشیدوره های 

 

 Learning Objectives.doc 03در چند بند بصورت جزئی  ییک فایل اهداف نموزش

   04Introducing the subject.pdf   یک فایل توضیح خالصه تئوری موضوع مورد نموزش در حد یک تا دو صفحه ن چهار

 Presentation on the subject.pptx 05      م ال پاور پوینت  یا  هر فرمت مناسب دیگر

 .پرکتیکال باشد 4تا  2بند الف تا د باید برای هر پرکتیکال تکرار شود. انتظار می رود هر کارگاه پرکتیکال شامل از این قسمت به بعد 

 طول در:    Setting the Question.pdf 06   خطی 15-10یک فایل صورت مسئله همراه با یک مقدمه الف( 

. بدهیهد(  آنهها بهه حل )فرصت بدهد جواب بدهید اجازه وی به. کنید طرح سئوال فراگیر برای کنید سعی باید تمرین

 آموزشی محتوی همه. کنید ارائه وی را به کامل بصورت شده حل تمرین درآخر و بگذارید او اختیار در را حل راه سپس

  .شود منتقل همینگونه باید

  data/docs/materialsفایل داده یا متریالی که باید مورد استفاده قرار گیرد یا چند ک یب( 

07materials.doc; 08Data.dta; 09Data.sav; 

کردن قدم به قدم مثال شامل خط به خط دستورات استیتا و یا آدرس کلیک های اس پی  فایل نحوه حلیا چند یک ج( 

 ;11Stepbystepguide.docو یهها نحههوه پههر کههردن یههک جههدول و  یههره   crib sheet اس اس 



10cribsheet.doc;   ؛ توجه داشته باشید که در فایل ههایcribsheet  فقهط توصهیف دسهتورات را مرقهوم

 بفرمایید بطوریکه فرد بتواند آن دستورات را مجدد اجرا کند و از آوردن نتایج خودداری بفرمایید.

    12Solution.docیک فایل مسئله حل شده با توضیح و تفسیر کامل د( 

 supportive materialو غیره ، فهرست منابع و مآخذ  فیلم جداول، تصاویر، حمایتی، مقاالت و فایلها شامل پوشه  یک

 . خواهد شد برگزار دی اچ پی و ارشد انشجویانارائه پرکتیکال برای د کارگاه

 کنید نهایی و بفرمایید بروز را خود پرکتیکال های فایل کارگاه از نمده بدست تجارب اساس بر کارگاه برگزاری از بعد

 

 تشکر با                                                                                   

  

 


