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 را بدون کمک دیگران بنویسددر قالب پایان نامه دانشجو بتواند یک پرپوزال تحقیقی 

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 research in medical)یدر علوم پزشک قیتحق، (research definition)  قیمفهوم تحق -1

sciences) ،یعلم قیتحق یها یژگیو (scientific research characteristics) ،قیاهداف تحق 

(research goals) ،قیانواع تحق  (types of research) ،قیتحق یکردهایرو  (research 

approaches) .را یاد بگیرد 

انتخاب موضوع  یرهاایمع، انتخاب مساله)، (process of research) قی( تحقندیمراحل)فرآ -2

(criteria for selected subject) ،قیتحق نهیشیپ یبررس، قی)موضوع( تحقیعنوان ها(literature 
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و سواالت  اتیاٌذاف، فرض هیتذو، (problem statementمسالً) انیب) قی( تحقىذیمراحل)فرآ -3

 را یاد بگیرد research’s goal, hypothesis and question) قیتحق
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، (descriptive researchروش تحقیق توصیفي)) (research methodsروش ٌاي تحقیق) -5

 analyticalروش تحقیق تحلیلي)، (case and field studyتحقیقات موردي زمیىً اي)

research).را یاد بگیرد ) 

 clinical)كارآزمایي بالیىي ، (experimental researchشي)تجربي()روش تحقیق آزمای -6

trial) ،اعتبار)روایي( داخلي و خارجي(internal-external validity)  را یاد  آزمایشیتحقیقات

 بگیرد.

 را یاد بگیرد. (Qualitative researchتحقیقات كیفي)اوواع  -7

 statistical population andقیق )جامعً و ومووً آماري تح، ابسار جمع آوري دادي ٌا -8

sampling) ، و اوتخاب آزمون ٌای مىتبق بر فرضیً ٌای تحقیق دادي ٌاآماری تحلیل چگووگی و 

 .را یاد بگیرد
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 آن را بداند یکردهایرو و، انواع قی، اهداف تحقیدر علوم پزشک قیتحق و  قیمفهوم تحق
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 بنویسدهدف به درستی  ،قیتحق برای یک موضوع -1-4
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 را طبقه بندی کند  قیتحق یکردهایرو -1-6

 

 دوم: جلسه هدف کلی -2

 را یاد بگیرد قی( تحقندیرآمراحل)ف

 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
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  کندانتخاب مساله مناسب برای تحقیق  -1-2

  را برشمارد انتخاب موضوع  یارهایمع -1-3

 بزند مثال قی)موضوع( تحقیعنوان هابرای نوشتن  -1-4

 بنویسد نهیشیپ یبررس برای یک موضوع تحقیق؛  -1-5

 

 سوم:جلسه هدف کلی  -2

 را یاد بگیرد و سواالت( اتیاهداف، فرض نیمساله، تدو انی)ب قی( تحقندیمراحل)فرآ

 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را تدوین نماید مساله انیب -2-1

 بنویسد. اهداف برای یک موضوع تحقیق،  -2-2
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 دانشجو قادر باشد انیدر پا
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 را بنویسد مزاحم یرهایکنترل متغ یروش ها -3-3

 

 :پنجم جلسه یکل هدف -4

 ( را یاد بگیردروش تحقیق تحلیلي، ، موردي زمینه اي توصیفي)روش هاي تحقیقانواع 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را شرح دهد روش تحقیق توصیفيویژگی های   -4-1

 را نام ببرد انواع تحقیق توصیفي -4-2

 را توضیح دهد تحقیقات موردي زمینه اي -4-3

 را شرح دهد روش تحقیق تحلیلي  -4-4

 

 ششم:جلسه کلی  هدف -5

 را یاد بگیرد كارآزمایي بالیني و روش تحقیق آزمایشي

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را شرح دهدروش تحقیق آزمایشي)تجربي(  -5-1

 را توضیح دهد نواع كارآزمایي بالینيا  -5-2

 را شرح دهد اعتبار)روایي( داخلي  -5-3

 را توضیح دهد خارجي تحقیقات تجربياعتبار  انواع   -5-4



 

 هفتم:جلسه کلی  هدف -6

 بگیردرا یاد  انواع تحقیقات كیفي

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را شرح دهد پدیدارشناسيروش تحقیق  -6-1

 توضیح دهد قوم نگاري قیروش تحقروش تحقیق   -6-2

 شرح دهد حقیق تاریخيروش ت  -6-3

 توضیح دهد نظریه مبنایيروش تحقیق   -6-4

 شرح دهد مطالعه مورديروش تحقیق  -6-5

 

 :هشتمجلسه کلی  هدف -7

 را یاد بگیرد داده ها یتحلیل آمار یچگونگو ، ، جامعه و نمونه آماري تحقیقابزار جمع آوري داده ها

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 بیان کند.را نام  جمع آوري داده ها هایابزارانواع  -7-1

 را شرح دهد روایي)اعتبار( ابزار و انواع آن -7-2

 را توضیح دهد پایایي ابزارو روش هاي آن -7-3

 را بیان کند یقجامعه و نمونه آماري تحقمقهوم   -7-4

 را توضیح دهد روش هاي نمونه گیري  -7-5

 را توضیح دهد داده ها یتحلیل آمار یچگونگکاربرد آزمون ها و   -7-6
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 گروه های کوچک، پرسش و پاسخهمراه با نمایش محتوا،  توضیحی روش تدریس:

 

 تخته وایت بردکامپیوتر با ویدئوپروژکتور برای نمایش پاورپوینت،  وسایل آموزشی :

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ 

دادن تکلیف  یزئکو

عملی داخل و 

 خارج کالس

 //////////////////////// /////////////////////////// درصد 22
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 تشریحی
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حضور فعال در 
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مشارکت در 

بحث های 

، انجام کالسی

   درصد 12



به موقع 

 تکالیف

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

استفاده  لیموبا ی. از گوشفعال داشته باشدحسب مورد شرکت  ،یکالس یابه موقع در کالس حاضر شود. در بحث ه

بی کند. از رفت و آمد  یبردار ادداشتیکند. در کالس  تیباشد. نظم کالس را رعا لنتیدر حالت سا یو گوش دیننما

  داخل کالس اجتناب کند.مورد 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول       نبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:         

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



و حفاظت  یولوژیوبیارشد راد یکارشناس قیو روش تحق یستیآمار ز جدول زمانبندی درس

 ییپرتو

 6-4دوشنبه ها :سهروز و ساعت جل    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

26/6/97 

 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

2  

2/7/97 

 process of) قی( تحقٌذیهراحل)فرآ -

researchاًتخاب  یارّای(، )اًتخاب هسالِ، هؼ

(، criteria for selected subjectهَضَع )

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

 ((literature review)قیتحق

 

 یصفر ییحیدکتر 

3  

9/7/97 

 problemهسالِ) اىی)ب قی( تحقٌذیهراحل)فرآ

statementٍسَاالت  اتیاّذاف، فرض يی(، تذ ٍ

 research’s goal, hypothesis and) قیتحق

questionِیفرض ،ی(، ًوًَِ اّذاف پژٍّط 

() RESEARCH HYPOTHESISپژٍّص)

 اتیضًوًَِ فر ِ،یاًَاع فرض ِ،یفرض یّا یژگیٍ

 (قیتحق

 

 یصفر ییحیدکتر 

4  

16/7/97 

(، اًَاع research variables) قیتحق یرّایهتغ

 ی(، رٍش ّاtypes of variables) رّایهتغ

 هساحن، یرّایکٌترل هتغ

 

 یصفر ییحیدکتر 



5  

23/7/97 

( )رٍش research methodsرٍش ّای تحقیق)

(، اًَاع descriptive researchتحقیق تَصیفی)

 caseتَصیفی، تحقیقات هَردی زهیٌِ ای)تحقیق 

and field study رٍش تحقیق ،)

 ((.analytical researchتحلیلی)

 

 یصفر ییحیدکتر 

6  

30/7/97 

 experimentalرٍش تحقیق آزهایطی)تجربی()

research )(، اًَاع کارآزهایی بالیٌی، اػتبار)رٍایی

 داخلی ٍ خارجی تحقیقات تجربی،

 

 یصفر ییحیدکتر 

7  

7/8/97 

 Qualitativeاًَاع تحقیقات کیفی)

research.)(پذیذار(ضٌاسیphenomenology) ،

 تاریخی تحقیق،(ethnographyقَم ًگاری)

(historical research) ،ًظریِ هبٌایی 

(grounded theory) ،(هطالؼِ هَردیcase 

study)) 

 یصفر ییحیدکتر 

8  

14/8/97 

بار( ابسار ٍ اًَاع ابسار جوغ آٍری دادُ ّا، رٍایی)اػت

(، پایایی ابسارٍ رٍش ّای types of validityآى)

(، جاهؼِ ٍ ًوًَِ آهاری تحقیق reliabilityآى)

(statistical population and sampling ،)

اًتخاب آزهَى ّا  یرٍش ّای ًوًَِ گیری، چگًَگ

 دادُ ّا یتحلیل آهار ٍ 

 یصفر ییحیدکتر 

 


