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 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب

 يكي ،است آن با مرتبط يها طهيح و يپزشك آموزش تيفيك يارتقا ،يپزشك علوم در آموزش يرانيا مجله اهداف از يكي
 يكاربرد يمقاالت انتشار با مجله نيا كه يبه طور ،است يسينو مقاله و يقاتيتحق يها طرح انجام ،ها طهيح نيا نيتر مهم از
 نيتر مهم از ،)1(گردد مي كشور سطح در يپزشك مجالت در شده منتشر مقاالت يفيك سطح شيافزا ساز نهيزم يآموزش و

 مقاله انتشار و يعلم داتيتول ،است زين توسعه به دنيرس اهداف جزء و است مطرح آموزش در امروزه كه ييفاكتورها
 ياديز يها نهيهز با يپژوهش يها طرح). 2(رديگ مي قرار استفاده مورد يبهداشت يها يريگ ميتصم در مقاالت نيا كه ،است
 ازمندين لذا ،)2(گردد مي استفاده يبهداشت يها برنامه در ها نيا از و شده مقاله به منجر تينها در و شوند مي انجام

  .هستند ژهيو توجه و تيريمد
 را يسينو مقاله و قيتحق روش يها دورهاي  حرفه صورت به پژوهشگران از ياديز عده كه نيا به توجه با يطرف از

 كه يمقاالت كه است شده مشاهده ،)1(ندارند ييآشنااي  حرفه صورت به ها داده زيآنال و مطالعه روش با و اند نگذرانده
 يآمار زيآنال و يشناس روش نظر از نقص دچار شود، مي منتشر مجالت در و است يپژوهش يها طرح از حاصل
 در آن بودن استفاده قابل و جينتا به اعتماد يبرا مطالعه درست روش يطراح كه است يحال در نيا). 5تا3(است
 تحت ها آن جينتا و نبوده اتكا قابل اديز ،يمتدولوژ نظر از فيضع مطالعات و است يضرور يبهداشت يها يريگ ميتصم

  ).6(دارد قرار شدن مخدوش ريثأت
 چه ياعتماد قابل و مناسب يمتدولوژ از كه است يضرور شود، مي نيمأت يمل منابع از ها طرح نيا نهيهز كه ييجا آن از
 يفيك و يكم يارتقا شاهد توان مي صورت نيا در كه باشد، برخوردار ها داده زيآنال مرحله در چه و اجرا مرحله در

 يها يريز برنامه در آن بودن يكاربرد جهينت در و يپزشك مجالت در تيفيك با مقاالت انتشار و يپژوهش يها طرح
  ).2(ميباش يبهداشت

 نگاشته بهتر مقاله و طرح شود مي باعث آمار و يمتدولوژ نهيزم در تخصص و نظر مورد نهيزم در مهارت و بودن شناآ
 به كامل ييآشنا نيمحقق از ياديز عده شد ذكر كه طور همان اما برسد، حداقل به يمتدولوژ و يتخصص اشكاالت و شود

 ، دارد تخصص نظر مورد طهيح در كه يفرد كنار در لذا ،)1(ندارند يآمار زيآنال واي  حرفه صورت به قيتحق يمتدولوژ
 رسد، مي نظر به يضرور قيتحق ميت در باشد، داشته قيتحق يشناس روش و يمتدولوژ به كامل ييآشنا كه يفرد وجود
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 به توجه با رو نيا از. باشد يآمار زيآنال و قيتحق روش با آشنا و متخصص ستيولوژيدمياپ فرد كي تواند مي فرد نيا
 در متخصص فرد كي وجود ،)7(يپزشك آموزش مجالت و يپزشك علوم يها پژوهش يشناس روش در موجود تناقضات

  .است يضرور ستيولوژيدمياپ مانند پژوهش يشناس روش نهيزم
 جمله از مختلف يها نهيزم در پژوهشگران دانش سطح يارتقا الذكر فوق مجله يها استيس از يكي كه  نيا به توجه با

 ي مقاله كننده ليتكم كه نوشته دست نيا رود مي انتظار ،است يپزشك طهيح نيمحقق نيب سازنده ارتباط و قيتحق روش
 در اندركاران دست و انريز برنامه زين و رديگ قرار توجه مورد ،)1(است مجله نيهم در يسينو مقاله نهيزم در شده منتشر

 صورت نيا در م،يباش قيتحق ياصل پژوهشگران كنار در ستيمتدولوژ كي وجود شاهد و ندينما توجه آن به طهيح نيا
 در ياصل هدف همان نيا كه م،يباش يمتدولوژ نظر از مناسب مقاالت و يپژوهش يها طرح درست ياجرا شاهد توان مي
  است يشناس روش و يساختار نظر از درست و معتبر مقاالت ديتول يعني علم
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