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 قی(، تحقresearch definition)  قیهفَْم تحق

 research in medical)یدر ػلَم پسضک

sciencesٍ ،)یػلو قیتحق یّا یژگی 

(scientific research characteristics ،)

  قی(، اًَاع تحقresearch goals) قیاّذاف تحق

(types of researchٍر ،)قیتحق یکردّای  

(research approaches،) 

 

 دکتر یحیی صفری
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 process of) قی( تحقٌذیفرآهراحل) -

researchاًتخاب  یارّای(، )اًتخاب هسالِ، هؼ

(، criteria for selected subjectهَضَع )

 ٌِیطیپ ی)هثال(، بررس قی)هَضَع( تحقیػٌَاى ّا

 ((literature review)قیتحق

 

 یصفر ییحیدکتر 
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 problemهسالِ) اىی)ب قی( تحقٌذیهراحل)فرآ

statement،) ٍسَاالت  اتیاّذاف، فرض يیتذ ٍ

 research’s goal, hypothesis and) قیتحق

questionِیفرض ،ی(، ًوًَِ اّذاف پژٍّط 

() RESEARCH HYPOTHESISپژٍّص)

 اتیًوًَِ فرض ِ،یاًَاع فرض ِ،یفرض یّا یژگیٍ

 (قیتحق
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(، اًَاع research variables) قیتحق یرّایهتغ

 ی(، رٍش ّاtypes of variables) رّایتغه

 هساحن، یرّایکٌترل هتغ
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( )رٍش research methodsرٍش ّای تحقیق)

(، اًَاع descriptive researchتحقیق تَصیفی)

 یصفر ییحیدکتر 



 caseتحقیق تَصیفی، تحقیقات هَردی زهیٌِ ای)

and field study رٍش تحقیق ،)

 ((.analytical researchتحلیلی)
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 experimentalرٍش تحقیق آزهایطی)تجربی()

research )(، اًَاع کارآزهایی بالیٌی، اػتبار)رٍایی

 داخلی ٍ خارجی تحقیقات تجربی،
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 Qualitativeاًَاع تحقیقات کیفی)

research.)(پذیذار(ضٌاسیphenomenology) ،

 تاریخی تحقیق،(ethnographyاری)قَم ًگ

(historical research) ،ًظریِ هبٌایی 

(grounded theory) ،(هطالؼِ هَردیcase 

study)) 
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ابسار جوغ آٍری دادُ ّا، رٍایی)اػتبار( ابسار ٍ اًَاع 

(، پایایی ابسارٍ رٍش ّای types of validityآى)

ِ ٍ ًوًَِ آهاری تحقیق (، جاهؼreliabilityآى)

(statistical population and sampling ،)

اًتخاب آزهَى ّا  یرٍش ّای ًوًَِ گیری، چگًَگ

 دادُ ّا یتحلیل آهار ٍ 

 یصفر ییحیدکتر 

 




