
 متاآنالیز و مند نظام مرور مطالعاتو فلوچارت  نامه شیوه

 

    

                            
                         

       

                   

     

      

                 
      

                      
            

     

                          

      

   

          

                             
            

                 
                 

    

       

          

      

 



 مقدمه

های ثانویه تحلیل آماری بر روی داده استفاده ازبالینی و با   شواهد باالترین سطح عنوان به مند و متاآنالیز نظام مرور مطالعات

اعتبار باالیی   از به همین دلیل .انجامدمی خاصسؤال یک ترکیب نتایج، به برآوردی واحد و مشخص در پاسخ به داوری شده و 

 کارگروه تخصصیآنها این نوع مطالعات و حساسیت نتایج  کلیدی نقش به توجه . بااست گیری بالینی برخوردارتصمیمدر 

 طراحی،دهی، هدایت، هماهنگی و نظارت بر سامانتشکیل و جهت دانشگاه علوم پزشکی کاشان  متاآنالیز و مندنظام مرورمطالعات 

 به شرح زیر تدوین مصوب کرده است.  اینامهمند و متاآنالیز شیوه نظام مرور مطالعات انتشار و اجرا

 و متاآنالیزمند نظام مرور مطالعات انتشار و اجرا : ساماندهی، هدایت، و نظارت بر  طراحی، هدف کلی

 اهداف اختصاصی

 مند و متاآنالیز نظام ساماندهی و هدایت مطالعات مرور .1

 مند و متاآنالیز نظام مرور مطالعات اجرا نظارت بر  طراحی، .2

 ارزیابی شواهد تولید شده بر اساس پروپوزال پیشنهادی اولیه  .3

 متاآنالیز  و مند نظام مرور مطالعات کیفی و کمی توسعه .4

 تشکیالت

متخصص  3 متشکل از معاون تحقیقات  و  فناوری،  کارگروه تخصصیاین   متاآنالیز: و مند نظام مطالعات مرور کارگروه

و با ابالغ معاون تحقیقات  و  فناوری تشکیل و یک کارشناس  ، دو نفر هیات علمی علوم پایه، دو نفر هیات علمی بالینیمتدولوژی

 شود. می

 روند تصویب پروپوزال

متاآنالیز و شورای پژوهشی  و مند نظام مطالعات مرور کارگروهکلیه پروپوزالها بعد از ثبت در سامانه پژوهان توسط کارشناس به 

گیرد. داوری شده و بعد از تائید در کمیته اخالق کد اخالق میگردد. سپس وارد فرایند جهت بررسی ارسال می کارگروه تخصصی

گردد و بعد از تائید و دریافت مجوز چاپ اجازه ارسال می کارگروه تخصصیبعد از انجام پژوهش، نسخه نهایی مقاله مجددا به 

  باشد.فرایند ثبت و تصویب به پیوست میانتشار خواهد یافت. 

 . تواند پیشنویس مقاله نهایی را پیوست نمایدو می مند و متاآنالیز الزامی استی طرح مرور نظامثبت گزارش نهایی برا: 1تبصره 

  طرح دارد. (6)طرح به عنوان مجری اول و در کل ( 3)جازه تصویب اهر عضو هیات علمی در سال : 2تبصره 

پایان نامه -مطالعه مستقل، باید همراه با طرح های دانشجویی است به جای تصویبنامهمطالعاتی که در راستای پایان: 3تبصره 

 مذکور پروتکل مطالعه مورد نظر را ثبت کنند. 

، نویسندگان مقاله از کلیه امتیازات مقاله محروم خواهند  ت عدم اخذ مجوز انتشار مقاله از کارگروه تخصصیدر صور: 4تبصره 

 نخواهد بود. مقاله بود و داشتن کد اخالق برای پروپوزال، مجوز انتشار 

 پروپوزال ارسالی یک جلسه تشکیل دهد.  ....موظف است به ازای هر  کارگروه تخصصی : 5تبصره 

 داوری 

 شود. یک متخصص رشته داوری می متخصص متدولوژی وتوسط یک  نویس مقالهو پیش هر طرح

 بودجه

 شود. است که به تناسب موضوع و با نظر کمیته بودجه تخصیص داده میمیلیون ریال(  30)سقف هزینه پروپوزال 

 داده استخراج غربالگری، منابع، جستجوی زمینه در همکاران و پژوهشگران الزحمه حق هزینه مرور سیستماتیک های طرح در: 1تبصره 

 .شود می گرفته نظر در مقاالت ویرایش تخصصی مراکز از استفاده و مقاله متن بازبینی و نگارش و مقاالت متن خرید ها، داده و آنالیز ها
برای  مقاله  میلیون و پانصد هزار ریال( 1)برای داوری پروپوزال  میلیون ریال( 1)سقف هزینه داوری برای هر داور یک : 2تبصره 

 است و بر اساس کیفیت داوری تخصیص داده خواهد شد. 

 تعهدات

 پژوهشی-علمیانتشار مقاله در مجالت معتبر 

 

 


