
 

 

 بسمه تعالی

 مقاالت مشاهده ای سواالت پیش آزمون دوره آفالین نگارش آکادمیک

 

 ؟نیستمطالعات مشاهده ای  کدام یک از موارد زیر جز-1

 مطالعه توصیفی-د مطالعه کوهورت-ج مطالعه کارآزمایی بالینی-ب شاهدی-مطالعه مورد-الف

 ؟است طراحی شدهمطالعات مشاهده ای  گزارش کدام گایدالین برای-2

 SPIRIT -د STROBE -ج PROSPERO -ب CONSORT -الف

 در کدام قسمت یک مقاله باید نوشته شود؟ )تعداد سوژه های مطالعه( حجم نمونه میزان-3

 بحث-د  نتایج-ج  مواد و روش ها -ب مقدمه-الف

 مناسب تر است؟، کدامیک از اشکال نگارشی چند گروهدر  ده های مربوط به یک متغییر فرعیدا برای گزارش-4

 در متن و جدول  -د  نمودار-ج  جدول-ب  متن-الف

 هدف از مقایسه نتایج مطالعه خود با دیگران در بحث یک مقاله چیست؟مهمترین -5

 نقاط ضعف و نقد مطالعات پیشین بررسی -ب جمع آوری شواهد مثبت در راستای یافته های خود-الف

 در بستر شواهد پیشین تفسیر یافته ها-د     مقایسه یافته ها-ج

 در کدام قسمت مقاله رفرنس زده نمی شود؟به طور معمول در مطالعات مشاهده ای، -6

 بحث-د  نتایج-ج  مواد و روش ها-ب مقدمه-الف

 حتما باید از شواهد پیشین بهره گرفت؟ مواد و روش هادر کدام بخش -7

کرایتریای -د  گیریروش نمونه -ج  مالحظات اخالقی-ب تحلیل آماری داده ها-الف
 تشخیصی

 کدام گزینه صحیح است؟-8

 پیدا کردن شواهد تایید کننده است.فقط هدف از مقایسه در بحث یک مقاله، -الف

 .در بحث، صحبت از نقد گزارشهای پیشین است نه مطالعه حاضر-ب

 در بحث مقاالت لوکال به اندازه مقاالت گلوبال دارای اهمیت هستند-ج

 مهمتر از نقاط ضعف آن است. خود ت مطالعهنگارش نکات قو-د

 ؟صورت می گیردهدف یک مطالعه در کدام قسمت مقاله نگارش جزییات -9

 بحث-د  نتایج-ج  مواد و روش ها-ب مقدمه-الف



 

 

 کدام گزینه صحیح است؟-10

 اهداف اصلی می پردازیم. یافته های مرتبط با بهدر نوشتن نتایج یک مقاله، اول -الف

 مواردی از یافته ها که در جدول نوشته شده دیگر نباید در متن نوشته شود. -ب

 برای نشان دادن یافته های مربوط به پراکندگی داده های کمی پیوسته از نمودار هیستوگرام استفاده می شود.-ج

  فرضیه محقق را اثبات نمایند.حتما باید طوری نوشته شوند که  نتایج یک مقاله-د

 بخش یک مقاله می توان نظریه پردازی کرد؟ در کدام-11

 بحث -د  نتایج-ج  مواد و روش ها-ب مقدمه-الف

 کدام گزینه صحیح است؟-12

 یک جمله را می توان با عدد شروع کرد.-الف

 نیازی به ذکر دقیق کد اخالق نیست. مواد و روش هادر بخش -ب

 مدل، شرکت سازنده و سال تولید ذکر شود. ، دستگاههای مورد استفاده با ذکرمواد و روش هادر بخش -ج

 .و باید آن را در بخشی جدا نوشت نتیجه گیری نمی تواند بخشی از بحث باشد-د

 در کدام نوع مطالعه مشاهده ای به طور اختصاصی دیده می شود؟ (selection bias)خطای سوگیری -13

 مطالعات توصیفی-د یی بالینیمطالعات کارآزما-ج شاهدی-مطالعات مورد-ب مطالعات کوهورت-الف

 مهمترین پیام یک پژوهش در کدام بخش مقاله نوشته می شود؟-14

 نتیجه گیری-د  بحث-ج یافته ها-ب مقدمه-الف

 کدام نوع از نمودارهای نامبرده شده متناسب با نوع متغییر گزارش شده نیست؟-15

 متغییر اسمی رتبه ای-نمودار دایره ای-الف

 غییر اسمی رتبه ایمت-نمودار ستونی-ب

 متغییر کمی ناپیوسته-Areaنمودار -ج

 متغییر کمی پیوسته -نمودار هیستوگرام-د

 یک مقاله نیست؟ در بخش مواد و روش هایکدام یک از گزینه های زیر -16

 مالحظات اخالقی-الف

 کرایتریای ورود و خروج-ب

 روشهای اندازه گیری-ج

 محدودیتها-د



 

 

 

 

 پاسخنامه:

 ه درستگزین سوال

 ب 1

 ج 2

 ج 3

 الف 4

 د 5

 ج 6

 د 7

 ج 8

 الف 9

 الف 10

 د 11

 ج 12

 ب 13

 د 14

 د 15

 د 16

 


