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مقاله مروری چیست؟

ه مقاالت مروری تولیدات دانشگاهی و علمی ارزشمندی هستند که توسط متخصصان ب■
رشته متخصصانی که نه تنها با توسعه و رشد پژوهشی و فنی. رشته تحریر در می آیند

شته و مورد نظر آشنایی دارند بلکه توانایی ارزیابی چگونگی وضعیت کنونی رشته را دا
امکان ارائه دیدگاه های عالمانه و راهنمایی های دوراندیشانه در خصوص زمینه مورد نظر

(.انتشارات الزویر)را دارا هستند 







مرور انتقادی
Critical Review

ون را برای این کار مت. مرور انتقادی در پی نمایش اشراف نویسنده بر متون آن حوزه است■
داده به دقت مورد پژوهش قرار داده و با رویکردی انتقادی کیفیت آنها را مورد بررسی قرار

.است

تحلیل و نوآوری مفهومی در این گونه از مرور وجود دارد■

مزیت؟■

عیب؟■

نمونه■

papers/critical review.pdf


مرور نوشتارها
Literature Review/ Narrative Review

.  مرور نوشتارها به بررسی و مطالعه متون جدید و جاری می پردازد■

هدف نشان دادن آنچه انجام شده است، برای ساختن پژوهش برمبنای کار پیشین و ■
جلوگیری از انجام کار تکراری با توجه به نقص ها و شکاف ها

عیب؟■

نمونه■

papers/liteature review.pdf


مرور انطباقی
Mapping Review

مروری با هدف انطباق و دسته بندی متون موجود در یک حوزه موضوعی■

.نتیجه این مرور می تواند انجام یک مطالعه مروری آتی و یا یک پژوهش جدید باشد■

کمک به تصمیم گیری درخصوص کمیت و کفایت مطالعات انجام شده جهت انجام یک■
.مرور جدید و انجام تحلیل های جدید

عیب■

نمونه■

papers/mapping review.pdf


فراتحلیل
Meta-analysis

ا اثر تکنیکی که طی نتایج پژوهش های بارویکرد کیفی به صورت آماری ترکیب شده ت■
.دقیقتری را نسبت به نتایج پراکنده در پژوهشهای پیشین ارائه دهد

ارتباط بسیار عمیقی با مرورهای نظام مند دارند■

.فراتحلیل مستلزم انجام مرور نظام مند است■

کلیه مطالعات مورد نظر بایستی به اندازه کافی شباهت داشته باشند–

جامعه■

مداخله صورت گرفته■

مقایسه های صورت گرفته■

سنجه های همسان، نتایج همسان، روش سنجش و حتی زمان و مقاطع زمانی ■
مشابه

نمونه■

papers/meta analysis.pdf


مروری آمیختهمطالعات
Mixed Studies Review

انجام هرگونه مطالعه مروری که از روشهای مختلف در آنها استفاده شده باشد به عنوان■
نمونه یک مرور نظام مند همراه با مصاحبه با متخصصان

مزیت■

عیب■

نمونه■

papers/Mixed studies Review.pdf


بررسی اجمالی
Overview

بررسی اجمالی اصطالحی است که به هر گونه ای از خالصه سازی متون گفته می ■
.ردخالصه سازی که با هدف بررسی متون و توصیف ویژگیهای آنها صورت می پذی. شود

مزیت■

عیب■

نمونه■

papers/overview.pdf


مرور نظام مند مطالعات کیفی
Qualitative Systematic Review

دانش حاصل از چنین . روشی برای مرور و مقایسه یافته های پژوهش های کیفی■
یک بررسی هایی معموال به شکل گیری یک نظریه جدید، تحلیلی جامع تر، بازگویی

.نظریه و در مجموع رویکردی نو به یک پدیده می انجامد

ل پدیده رویکرد در این مرور بر گردهم آوری تاکید ندارد بلکه برخالف فراتحلیل در پی تحلی■
و گسترش ابعاد یک مفهوم است

نمونه■

papers/Qualitative systematic Review.pdf


مرور سریع
Rapid Review

یف این دسته از مرور ها معموال در چارچوب زمانی تعیین شده از جانب مدیر یا کارفرما تعر■
باهدف تعیین آنچه در متون می ... شده و معموال سمت و سوی سیاست گذارانه دارد

توان در خصوص سیاست های کلی و یا روندهای مورد استفاده در یک زمینه یافت

مزیت■

عیب■

نمونه■

papers/Rapid Review.pdf


مرور دامنه ای
Scoping Review

ی این روش از مرور به یک ارزیابی اولیه از اندازه و دامنه متون مرتبط با یک حوزه موضوع■
این دسته از مرور ها صورت می گیرند تا کمیت و کیفیت شواهد موجود را . می پردازد

.مشخص سازند

به عبارت بهتر مشخص می سازند که آیا نیاز به انجام یک مرور جدی در یک زمینه ■
.موضوعی وجود دارد یا خیر

بسیاری از ویژگی های مرور سیستماتیک را در بر می گیرند■

عیب؟■

نمونه■

papers/Scoping Review.pdf


مرور وضعیتی
State of the art Review

در این نوع از مرور به صورت ویژه گونه ای از مرور متون در نظر گرفته می شود که به ■
صورت خاص وضعیت حال حاضر یک موضوع را نشان می دهددر حالی که در مرور متون 

.مطالعات گذشته نگر نیز مورد بررسی و مرور قرار می گیرند

نمونه■

papers/State of the art review.pdf


مرور نظام مند
Systematic Review

مهمترین ویژگی این دست از مرور ها جستجوی نظام مند برای یافتن شواهد جهت ■
.  مطالعه و مرور است

معموال برای انجام این دست از مرورها از دستور العمل های کاکرین استفاده می شود■

نمونه■

papers/Systematic Review.pdf




مرورهای نظامند شده
Systematized Review

گونه ای از مرور است که نه تمام بلکه یکی یا چند نمونه خاص ازویژگیهای مرورهای ■
.  نظام مند رادر خود دارد

مزیت■

عیب■

نمونه■

papers/Systematized Review.pdf


مرور چترگونه
Umbrella Review

ه مرور چترگونه مکانیسمی برای گردهم آوری نتایج مرورهای سیستماتیک انجام شد■
.پیشین است

مزیت ■

عیب■

نمونه■

papers/Umbrella Review.pdf








معیارهای مور نظر برای بررسی مقاالت
جهت ورود به فرایند مرور









اطالعات چکیده



اطالعات متن مقاله


