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  :مقاله نقد به پاسخ

  
  ، نازنين زمانيانيكارشك نيحس ،يرضا صالح مقدم، حسن غالم ري، امي، اعظم محمد*يمونق مييكر نيحس

  
   

  يآموزش در علوم پزشك يراناي محترم مجله ريسردب
 ذكر قابل ريز نكات اند، ساخته وارد آن بر ينقد و مطالعه را مقاله نظر دقت با كه محترم خواننده ناي توجه از تشكر ضمن
  :است

 بوده يفرد مشخصات اساس بر ها بلوك انتخاب كه است شده اشاره متن از يقسمت در: اند فرموده محترم خواننده -1
 ،يميتنظ خود يريادگي بر در يليتحص استعداد تياهم به توجه با كه است شده ذكر يگريد قسمت در كه يحال در است،

 دانشجو معدل كه ناي  به توجه با. دارد وجود تناقض نظر ناي از كه است، بوده دانشجو معدل اساس بر ها بلوك انتخاب
 ريمتغ معدل چون مطالعه ناي  در. گردد نمي مشاهده يتناقض گونه چيه لذا .است دهيگرد يتلق افراد يفرد مشخصات جزو
 ها بلوك انتخاب گرنه و است شده تأكيد آن بر لذا .باشد داشته اثر جينتا يرو بر توانست مي و بود يريادگي نظر از يمهم
   .است شده اشاره آنها به متن در كه بوده كيدموگراف يرهايمتغ همه اساس بر
 فرمودند محترم خواننده كه طور همان نرمال؛ي  ها داده عيتوز و كيپارامتر آمار از استفاده خصوص در عمده نكته -2

 مقاله از يقسمت چيه در سندگانينو گروه كه است ها داده بودن نرمال كيپارامتر يآمار يها روش از استفاده شرط
. است نشده داده حيتوض ييجز يليخ قسمت ناي  اتيهيبد حيتوض و مقاله نشدن يطوالن يبرا فقط .اند نگفته را ناي خالف
 Ln محاسبه و Transfomation كيتكن با يول نداشت نرمال عيتوز ها داده معمول، روش به ها داده كردن يبررس از پس

 شده اشاره يآمارها از لذا و هستند نرمال عيتوز ها داده كه ديگرد مشخص اي فاصله گيري اندازه اسيمق با يرهايمتغ
  .ديگرد استفاده

  .ميدار را تشكر كمال محترم خواننده نظر حسن و نظر دقت از انيپا در
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