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 یکردن آن با ارائه پروپوزال فرد یو عملدی برای شناخت، اهمیت تحقیق ایجاد مهارت و توانم :هدف کلی درس

 

 ف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(هداا

 معرفی روش علمی تحقیق -1

 پژوهشی روش انتخاب موضوعآشنایی با  -2

 آشنایی با ضوابط و معیارهای انتخاب موضوع -3

 کشور سازمانها و دانشگاههایاهمیت تحقیق و بررسی در رشد و توسعه  -4

 مسئله انیروش مناسب نگارش ببا  ییآشنا -5

 متون و نگارش آن ینحوه انجام بررسبا  ییآشنا -6

 متون و نگارش آن یبا نحوه انجام بررس ییآشنا -7

 یسینحوه رفرنس نوآشنایی دانشجویان با  -8

 یسینحوه رفرنس نوآشنایی دانشجویان با  -9

  قیو سواالت تحق اتیاهداف، فرض آشنایی با نحوه نگارش -10

 مطالعات اپیدمیولوژیکآشنایی دانشجویان با  -11

 رهایو انواع متغ ارهیجدول متغآشنایی دانشجویان با  -12

 یرینمونه گ یحجم نمونه و انواع روشهاآشنایی دانشجویان با  -13

 آشنایی دانشجویان با فنون جمع آوری داده ها -14

 آشنایی دانشجویان با فنون جمع آوری داده ها -15

 آشنایی با روش نگارش متون و مقاالت علمی -16

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 قیتحق یروش علم یعرفم هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مراحل روش علمی را نام ببرد. -1-1

 تفاوت بین پروپوزال، طرح تحقیقاتی و پایان نامه را بداند. -2-1

 مزیت های تدوین پروپوزال را نام ببرد. -3-1

 مسئله انیبا روش مناسب نگارش ب ییآشنا :دومهدف کلی جلسه 

 :دوملسه اهداف ویژه ج

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 روشهای انتخاب موضوع تحقیق را نام ببرد.-2-1

 روشهای شناسایی مشکل در جامعه را نام ببرد.-2-2

 نحوه اولویت بندی مشکل و مسئله مورد تحقیق بیان نماید.-2-3

 انتخاب موضوع یارهایبا ضوابط و مع ییآشنا :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 معیارهای امتیاز دهی موضوع پژوهشی را بشناسد. -3-1

 را یاد بگیرد.نحوه امتیازدهی به معیارهای موضوع پژوهشی  -3-2

 .انجام دهد با یک مثال واقعی نحوه امتیاز دهی را -3-3

 کشور و دانشگاههایسازمانها در رشد و توسعه  یو بررس قیتحق تیاهم :چهارمهدف کلی جلسه 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را نام ببرد.  دانشگاهمثالهای و نمونه های متعددی از تحقیق در رشد -4-1

 سازمانهای حمایت کننده از تحقیقات را بشناسد.-4-2

 مسئله انیبا روش مناسب نگارش ب ییآشنا :پنجمهدف کلی جلسه 

 :پنجم اهداف ویژه جلسه

 :در پایان دانشجو قادر باشد



 نحوه نوشتن بیان مسئله را بیان نماید. -5-1

 نحوه بررسی مطالب موجود مرتبط با موضوع تحقیق را ذکر نماید. -5-2

 نحوه نقد بیان مسئله مطالعات مشابه را بیان کند. -5-3

 شبکه علیت را برای بیان مسئله نگارش نماید.-5-4

 متون و نگارش آن یبا نحوه انجام بررس ییشناآ :ششمهدف کلی جلسه 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 دالیل انجام بررسی متون را بیان نماید. -6-1

 نحوه انجام بررسی متون را یاد بگیرد. -6-2

 کلیدواژه های مناسب برای جستجو مطالب را یاد بگیرد. -6-3

 لی و خارجی را بشناسد. پایگاههای اطالعاتی داخ -6-4

 نحوه نگارش بررسی متون را بیان کند. -6-5

 متون و نگارش آن یبا نحوه انجام بررس ییآشنا :هفتمهدف کلی جلسه 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی را بشناسد.  -7-1

 ان کند.نحوه نگارش بررسی متون را بی -7-2

 EndNoteی با نرم افزار سیبا نحوه رفرنس نو انیدانشجو ییآشنا :هشتمهدف کلی جلسه 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را انجام دهد. EndNoteپابمد در نرم افزار یاطالعات گاهینحوه جستجو در پا-8-1

 .ردیبگ ادیرا  EndNoteرم افزارمختلف به ن یگاههاینحوه وارد کردن رفرنس در پا-8-2

 را انجام دهد. EndNoteدر نرم افزار شرفتهینحوه جستجو پ-8-3

 EndNoteی با نرم افزار سیبا نحوه رفرنس نو انیدانشجو ییآشنا :نهمهدف کلی جلسه 

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینماوارد نرم افزار  یرا بصورت دست یدیرفرنس جد-9-1

 .دینما دایموجود در نرم افزار پ یرفرنسها ستیرا از ل یموارد تکرار-9-2

 مقاالت را به آنها پیوست نماید. PDFفایل های -9-3

 رفرنسها را با فرمت خاصی در بیاورد.-9-4

 قیو سواالت تحق اتیبا نحوه نگارش اهداف، فرض ییآشنا :دهمهدف کلی جلسه 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 :یان دانشجو قادر باشددر پا

 نحوه نوشتن اهداف کلی پژوهش را بیان نماید.-10-1

 نحوه نوشتن اهداف ویژه توصیفی پژوهش را بیان نماید. -10-2

 نحوه نوشتن اهداف ویژه تحلیلی پژوهش را بیان نماید. -10-3

 نحوه نوشتن سواالت پژوهش را بیان نماید. -10-4

 را بیان نماید.نحوه نوشتن فرضیات پژوهش  -10-5

 اپیدمیولوژیکمطالعات با  انیدانشجو ییآشنا :یازدهمهدف کلی جلسه 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان نماید. تجربینحوه طراحی مطالعات -11-1

 اجزای مختلف مطالعات تجربی را بیان نماید.-11-2

 کاربرد مطالعات تجربی را بیان نماید.-11-3

 رهایو انواع متغ رهایبا جدول متغ انیدانشجو ییآشنا :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع متغیرهای پژوهش را نام ببرد.-12-1

 نقش متغیرها در پژوهش را بشناسد.-12-2

 تغیرها را ذکر نماید.نحوه دسته بندی م-12-3

 ویژگیهای جدول متغیرها را بشناسد.-12-4

 نحوه تعریف متغیرهای پژوهش را یاد بگیرد.-12-5

 یرینمونه گ یبا حجم نمونه و انواع روشها انیدانشجو ییآشنا :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 در برآورد حجم نمونه را یاد بگیرد.شاخصهای مورد نیاز  -13-1

 نحوه برآورد حجم نمونه در مطالعات توصیفی را بیان نماید. -13-2



          سلیمیدکتر    نام و امضای مدیر گروه:             دکتر هادی عبداله زاد، دکتر مصطفی نچواک، دکتر شهاب رضائیاننام و امضای مدرس:   

 دکتر رویا صفری دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 تاریخ ارسال :                                                             تاریخ ارسال:                                                         تاریخ تحویل:                     

 نحوه برآورد حجم نمونه در مطالعات تحلیلی را بیان نماید. -13-3

 انواع روش نمونه گیری )تصادفی، عیر تصادفی( را بیان نماید.-13-4

 یان نماید.انواع روشهای گردآوری داده ها را ب-13-5

 انواع ابزارهای گردآوری داده ها را بیان نماید.-13-6

 داده ها یبا فنون جمع آور انیدانشجو ییآشنا :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع روشهای جمع آوری داده را یاد بگیرد. -14-1

 حقیقاتی را نام ببرد.ویزگیهای یک پرسشنامه طرح ت-14-2

 نحوه استفاده و تکمیل پرسشنامه را یاد بگیرد. -14-3

 داده ها یبا فنون جمع آور انیدانشجو ییآشنا :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نحوه انجام مصاحبه را بیان کند. -15-1

 ری داده بیان کند.کاربرد مشاهده را در جمع آو -15-2

 نحوه استفاده و تکمیل چک لیست را یاد بگیرد. -15-3

 یبا روش نگارش متون و مقاالت علم ییآشنا :شانزدهمهدف کلی جلسه 

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اجزای مختلف یک مقاله علمی را بیان کند. -16-1

 علمی را بیان کند. نحوه نگارش مقدمه یک مقاله -16-2

 نحوه نگارش بحث یک مقاله علمی را بیان کند. -16-3
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 با توجه به شرایط اپیدمی بیماری کرونا بصورت مجازی میباشد. مباحث در سامانه نوید بارگزاری میشود و به همراه آن تکالیف کالسی بصورت سیروش تدر روش تدریس:

 جوابی به دانشجو ارائه خواهد شد و برای مدت زمان مشخصی برای دریافت جوابها در نظر گرفته خواهد شد.سواالت تشریحی یا چند 
 

 پروژکتور دئویو و نتیپاورپو وتر،یکامپ وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// - - کوئیز

   %20 چهار جوابی ترم آزمون میان 

   %50 چهار جوابی آزمون پایان ترم

   %10 انجام تکالیف کالسی حضور فعال در کالس

 

 برای کار عملی این واحد درسیپاسخ دهد. بطور منظم فایلها را دریافت نماید و به تکالیف کالسی در وقت مقرر دانشجو موظف است  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 ، دانشجو باید یک پروپوزال تا پایان ترم تحصیلی جهت اعمال نمره به مدرس تحویل نماید.نمره ارزشیابی( 20%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحقیق در علوم پزشکی روش ل زمانبندی درسجدو

 10-12یک شنبه،  روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 معرفی روش علمی تحقیق  1

 

 

  یبا روش انتخاب موضوع پژوهش ییآشنا  2

  آشنایی با ضوابط و معیارهای انتخاب موضوع  3

 کشور سازمانها و دانشگاههای اهمیت تحقیق و بررسی در رشد و توسعه  4

 
 

  مسئله انیبا روش مناسب نگارش ب ییآشنا  5

 متون و نگارش آن یبا نحوه انجام بررس ییآشنا  6

 
 

 متون و نگارش آن یبا نحوه انجام بررس ییآشنا  7

 
 

 یسیبا نحوه رفرنس نو انیدانشجو ییآشنا  8

 

 دکتر شهاب رضائیان

 دکتر شهاب رضائیان یسیوه رفرنس نوبا نح انیدانشجو ییآشنا  9

  قیو سواالت تحق اتیاهداف، فرض آشنایی با نحوه نگارش  10

 اپیدمیولوژیکآشنایی دانشجویان با مطالعات   11

 

 دکتر شهاب رضائیان

 رهایو انواع متغ رهایجدول متغآشنایی دانشجویان با   12

 

 دکتر شهاب رضائیان

 یرینمونه گ ینمونه و انواع روشهاحجم آشنایی دانشجویان با   13

 

 دکتر شهاب رضائیان

 آشنایی دانشجویان با فنون جمع آوری داده ها  14

 

 دکتر شهاب رضائیان

 آشنایی دانشجویان با فنون جمع آوری داده ها  15

 

 دکتر شهاب رضائیان

 آشنایی با روش نگارش متون و مقاالت علمی  16

 

 دکتر شهاب رضائیان

 


