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اي در دهي مطالعات مشاهدههببود سيستم گزارش(اسرتوب ی بيانيه

در گزارش مطالعات شود توصيه ميليست مواردی که  چک—)اپيدميولوژي
 شوندآورده ای مشاهده

 هنادپيش مشاره 
نوع مطالعه در به  ،متداولهاي با استفاده از واژه )الف

 د اشاره مناييعنوان يا چکيده
 1 عنوان و چکيده

چه اجنام آن از وازني مفيد و متاخالصهدر قسمت چكيده، ) ب
 ه دهيديارادست آمده  بهچهآنو شده 

 مقدمه
 /زمينهپيش

استدالل انتخاب 
 موضوع

 را شرح ي حاضراجنام مطالعهاستدالل براي علمي و ي پيشينه 2
 دهيد

-نيفرضيات از پيش تعيمشتمل بر اهداف اختصاصي مطالعه،  3 اهداف
  را بيان مناييدشده

 هاروش
  مقالهييابتداهاي قسمتکليدي نوع مطالعه را در اجزاي  4 نوع مطالعه

 ه دهيديارا
زمان و (حميط 
 پژوهش) مكان

 هاي مرتبط و تاريخ)ها(مکان، (setting) اجراي مطالعهبسرت  5
-گريي و مجعگريي، مواجهه، پي منونه)هاي(مدت زمان مشتمل بر
 ه ها را توصيف کنيدآوري داد

-معيارهای ورود، منابع و روشــ گروهی هميمطالعه )الف(
گيری های پیروش.  را بيان کنيدشرآت آنندگانهای انتخاب 

 ح دهيدي  توضرا
- معيارهای ورود، منابع و روش ــشاهدی ـ  مورديمطالعه

منطق . بيان آنيد  راهاشاهدانتخاب  و هامورد تعيينهای 
  توضيح دهيدانتخاب موردها و شاهدها را

های  معيارهای ورود، منابع و روش ــ مقطعیيمطالعه
 را بيان کنيدشرآت آنندگان انتخاب 

شرآت آنندگان 
 مطالعهدر 

6 

شده، برای مطالعات مهسانــ گروهی هميمطالعه) ب(
يافته و اد مواجههسازی و تعداد افرمهسانمعيارهاي 

 ه دهيدينيافته را ارا
شده،  برای مطالعات مهسان ــشاهدی ـ  مورديمطالعه

 هر مورد را يسازی و تعداد شاهد به ازامهسانمعيارهاي 
 ه دهيديارا

فاآتورهاي ، ها، مواجهههامدآ پیيمتامبه شكلي واضح  7 متغريها
 احتمالی و دارای اثر متقابل یکنندهکننده، خمدوشبيينپيش

رهای تشخيصی را ود، معيادر صورت وج. را تعريف کنيد
 ه دهيديارا

/ هادادهمنابع 
 گريياندازه

آوری  مورد مطالعه، منابع مجعهايمتغيريك از برای هر  *8
. را بيان کنيد )گيریاندازه(های ارزيابی ها و روشداده

هاي در صورت وجود بيش از يك گروه، يكسان بودن روش
 ارزيابي توضيح دهيد

 را یرمنابع احتمالی سوگيبرخورد با ش برای هرگونه تال 9 يريسوگ
 توصيف کنيد

 توضيح دهيد که چگونه به اين تعداد حجم منونه رسيده ايد 10 حجم منونه
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متغريهاي 

 کمي
. ها را توضيح دهيدروش برخورد با متغيرهای کمی در حتليل 11

هايي استفاده شده بندیگروهوجود، شرح دهيدآه از چه درصورت 
 چرااست و 

ه شده کارگرفتهای به از مجله روش،های آماریمتام روش) الف(
  توصيف کنيدگي راکنندبرای حذف اثرات خمدوش

ها و اثرات برای بررسی زيرگروهبه آار رفته  یهاروش) ب(
 توصيف کنيدرا متقابل 

را شرح ) missing(شده آوریمجعهای ناقصروش برخورد با داده) پ(
 دهيد

موارد روش برخورد با  ، در صورت وجود ــگروهی هميمطالعه) ت(
 شرح دهيدرا  )loss to follow-up (گيری ناقصپی

وجود، روش برخورد با  در صورت  ــشاهدی ـ  مورديهمطالع
  شرح دهيدها را و شاهدهامورد سازیمهسان

با در نظر که  هايي، حتليلوجود در صورت  ــ مقطعیيمطالعه
  را توصيف کنيدانداجنام شدهگيری منونهگرفنت روش 

هاي روش
 آماري

12 

 هرگونه حتليل حساسيت اجنام شده را توصيف کنيد) ث(
 نتايج

تعداد افراد در هر مرحله از مطالعه را گزارش مناييد ) الف(
ــ به عنوان مثال، تعداد افرادي آه به صورت بالقوه واجد 

شان تاييد شد، ودند، به اين منظور بررسي شدند، شرايطشرايط ب
گريي را به امتام رساندند، و مورد ي پيوارد مطالعه شدند، دوره

 حتليل قرار گرفتند
 ه دهيديرکت را ارااشمدر هر مرحله داليل عدم ) ب(

شرآت 
 آنندگان

13* 

 نظر داشته باشيددر گردش آار را منودار  استفاده از يك )پ(
شناختی، مجعيتهاي ويژگيمانند  (گانشرکت کنندهاي ويژگي) الف(

-ها و خمدوشو اطالعات مربوط به مواجهه) بالينی و اجتماعی
 ذآر مناييدهای احتمالی را کننده

شرآت ، به تعداد هاي مورد مطالعهمتغيريك از برای هر ) ب(
اشاره باشند آوري شده ميهاي ناقص مجعدادهداراي که آنندگاني 

  کنيد

هاي داده
 توصيفي

14* 

 ثًالم(گيری را خالصه کنيد  طول مدت پی ــگروهی هميمطالعه) پ(
 )ي کلبه صورت مقادير متوسط و

هاي اندازها يمد آپیرويدادهاي  تعداد  ــگروهی هميمطالعه
 گزارش کنيد در طول زمانرا  ي آن شدهخالصه

مواجهه هاي در هر يك از گروه تعداد  ــیشاهد ـ  مورديمطالعه
 مواجهه را گزارش کنيدي  شدهخالصههاي اندازهيا 

 هايداده
 دآمپي

15* 

 خالصههاي اندازهمد يا آ پیهايدادوي تعداد ر ــمقطعیي مطالعه
  را گزارش کنيدي آنشده

شده برآوردهای خام، و در صورت وجود، برآوردهای تصحيح) الف(
ود اطمينان مانند حد(ها و دقت آنهاي خمدوش آننده براي فاآتور

-خمدوشآه براي آدام يك از مشخص کنيد . ه دهيديرا ارا%) 95
 ها چيستدليل انتخاب آنت و تصحيح صورت گرفته اسها کننده

بندي هاي گروهپيوسته، آرانمتغيرهای بندي صورت گروهدر ) ب(
 گزارش کنيدرا 

 16 نتايج اصلي

برآوردهای ی زمانی مشخص، ای يک دورهبردرصورت امکان، ) پ(
 نيز ارائه مناييدخطر مطلق صورت بهرا خطرنسبی 
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-حتليلساير 
 ها

 مانند حتليل  ــشده گزارش کنيد اجنامی را کههايساير حتليل 17
 های حساسيتاثرات متقابل، و حتليل و هازيرگروه

 حبث
نتايج 
 کليدي

کليدی را خالصه مهم و های  اشاره به اهداف مطالعه، يافتهضمن 18
 مناييد

 یر منابع احتمالی سوگيرا با در نظر گرفنتهای مطالعه حمدوديت 19 هاحمدوديت
هاي یرمقدار سوگي در مورد جهت و.  مطرح مناييددقتآاهش يا 

 احتمالی حبث کنيد
، ي آماريهاها، تعدد حتليل، حمدوديتاهدافبا در نظر گرفنت  20 تفسري

ری کلی و ي تفس،عات مشابه، و ساير شواهد مرتبطنتايج مطال
  ده دهييحمتاطانه از نتايج ارا

  نتايج مطالعه حبث کنيد)روايي بريوني(پذيری در مورد تعميم 21 پذيريتعميم
 اطالعات ساير

ي را در مطالعه تامين کنندگان مالینقش منبع تامني بودجه و  22 تامني بودجه
 بر قالهکه اين م ایاوليهی در مطالعه ،، و در صورت وجودحاضر

 ارائه کنيد،  است شدههتيهاساس آن 
 

 

در و  ،شاهدی ـ در مطالعات مورداطالعات را به شكل جداگانه براي موردها و شاهدها * 

 .ارايه دهيدگروهی و مقطعی  در مطالعات همهاافتهين و هايافتهمواجههبراي صورت وجود، 

 

يفي و تفصيلي وجود دارد آه در مورد هر يك از موارد اي توصمقاله :ضيحتو
ي متدولوژيك و ذآر شده در اين چك ليست حبث منوده و در آن به پيشينه

استفاده از اين . هايي منتشر شده از گزارش دهي شفاف اشاره شده استمثال
، هبرتين نتايج را در بر خواهد )STROBE(مقاله در آنار چك ليست اسرتوب 

 به آدرس PloS Medicineهاي ين مقاله به صورت رايگان در وب سايتا(داشت 
http://www.plosmedicine.org/ آنالز طب داخلي به آدرس ،http://www.annals.org/ و ، 

اطالعات مربوط ). باشدرس مي ، در دست/http://www.epidem.comاپيدميولوژي به آدرس 
 www.strobe-statement.orgدر وب سايت ) STROBE(به آغازگران پديدآورندگان اسرتوب 

 .باشدموجود مي


