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 به نام خدا

 دانشکده پزشکی

 طرح درس

 

 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینیدانشجویان مخاطبان:           تحقیق روش عنوان درس : 

 دانشکده بهداشت 8-10ساعت  هادوشنبه فراگیر: سؤاالتاعت پاسخگویی به س       واحد تئوری  ۲: تعداد واحد

            ۹۷-۹8 اولنیمسال   شنبه هر هفتهسه  8-10ساعت زمان ارائه درس:  

 دانشکده پزشکی 1۳کالس محل برگزاری: 

 ندارد :نیازیشپمشخص بودن                               هاشمیان یرحسینامدکتر  مدرس:

  

 : رسهدف کلی د

ن فراهم آوردو تحقیقاتی  هایپروژهحل مشکالت سالمتی در سطح فرد، گروه و جامعه در قالب تحقیق جهت آشنایی با مفاهیم 

های اجرائی تحقیق و تهیه طرح پژوهشی، طراحی قدم هایروشانواع  زمینه دركسب دانش و مهارت  منظوربهفرصت یادگیری 

 و ارزیابی مراحل اجرای تحقیق.

 

 اهداف کلی جلسات:

 .ها، ضوابط و معیارهای آنمفهوم تحقیق علمی، ویژگیآشنایی دانشجو با  (1

 .عنوان پژوهش، بیان مسئلهآشنایی دانشجو با  (2

 .بررسی متون، انواع منابع و انواع مطالعات، اهداف، فرضیات و سؤاالت پژوهشآشنایی دانشجو با  (3

 مواد و روشهاآشنایی دانشجو با  (4

 .یگیرهای اندازهآشنایی دانشجو با تعریف متغیرها و مقیاس (5

 تحقیقروشهای انواع  آشنایی دانشجو با (6

 .Specificity, Sensitivityمعیارهای آشنایی دانشجو با  (7

 .PPV, NPV, Precision, Accuracyمعیارهای آشنایی دانشجو با  (8

 انواع خطا انشجو بادآشنایی  (9

 گیری و انواع آن. شنایی دانشجو با تعریف جامعه، نمونه، نمونهآ (10

 ها.آن ها و اعتبار و پایاییآوری دادههای جمعروش آشنایی دانشجو با (11

 .اخالق در پژوهش آشنایی دانشجو با (12

نحوه تشننکیل جداوف فراوانی متغیرهای  ،تعریف آمار، اهمیت آن در علوم پزشننکی و بهداشننتیآشنننایی دانشننجو با  (13

 . گسسته و پیوسته و انواع نمودارها

 انحراف معیار(.های مركزی)میانگین، میانه و نما( و پراكندگی)دامنه، واریانس و شاخصآشنایی دانشجو با  (14

 نحوه پروپوزاف و گزارش نویسی. آشنایی دانشجو با (15

 .پروپوزافدفاع از نحوه  آشنایی دانشجو با (16
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 :اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 

 وضوع پژوهش، و نحوه نگارش آنم، ، ضوابط و معیارهای آنهاویژگیمفهوم تحقیق علمی، هدف کلی جلسه اول: 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه اول: 

 تعریف تحقیق علمی -1

 مرور كلی فرایند تحقیق -2

 اهمیت تحقیق در حوزه درمان و بهداشت و استفاده از معیارهای انتخاب موضوع -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بهداشتی درک نمایند. هایمراقبتحل مسائل مهم  را درتحقیق در سیستم بهداشتی را شرح داده و نقش آن  1-1

 معیارهای انتخاب مسائل بهداشتی و اولویت آن را شناسایی كنند. 2-1

 د.نضوابط و معیارهای انتخاب موضوع را بیان كن 3-1

 دنمراحل مختلف یک طرح تحقیقاتی را تدوین و تهیه كن 4-1

 

 عنوان پژوهش، بیان مسئلههدف کلی جلسه دوم: 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه دوم: 

 انواع عناوینآشنایی با  -1

 بیان مسئلهآشنایی با  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 دلیل انتخاب عنوان را بیان نمایند. 1-2

 نحوه نگارش درست عنوان پژوهش را شرح دهند. 2-2

 عنوانی مناسب برای پژوهش ارائه نمایند. 3-2

 كنند. وتحلیلتجزیهرا  بر آن تأثیرگذارو عوامل  شدهانتخابمسئله  4-2

 تهیه یک طرح پژوهشی را بیان كنند. در هنگامعلل انجام بررسی اطالعات موجود  5-2

 

 

 پژوهش سؤاالتاهداف، فرضیات و بررسی متون، انواع منابع و انواع مطالعات، هدف کلی جلسه سوم: 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه سوم: 

 شناخت انواع منابع معتبر -1

 ستجوی كتابخانه ایجنحوه  -2

 انواع مطالعات -3

 اهداف، فرضیات و سؤاالت پژوهش  -4

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع منابع معتبر را بشناسد. -1-3

 منابع در دسترس هنگام مرور بر اطالعات را بیان كنند. -2-3

 ند.نتوسط دیگران را نقد ك شدهانجامكارهای  -3-3

را توصیف نموده و زمان كاربرد  روندیمهای بهداشتی بکار سیستم در تحقیقات غالبا  های بررسی را كه انواع روش -4-3

 انواع مطالعات را مشخص نمایند. هایمحدودیتو 

 ترین نوع مطالعه را جهت استفاده در طرح تحقیقاتی مشخص نمایند.مناسب  -5-3

 نوشتن اهداف را برای طرح پژوهشی بیان كنند. دالیل -6-3

 .دنانواع اهداف را نام ببر -7-3
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 .ندنف هدف كلی و اهداف ویژه را بیان كیتعر -8-3

 .دنتوصیف و تحلیلی را شرح ده هایطرحتفاوت اهداف ویژه در  -9-3

 های اهداف پژوهشی را شرح دهند.ویژگی -10-3

 دنتفاوت بین هدف كلی و اهداف ویژه را بدان -11-3

 دنتعریف فرضیه را بیان كن -12-3

 دنفرضیه را نام ببر انواع -13-3

 دنرا  توضیح ده مقابلتفاوت بین فرض صفر و  -14-3

 د نتحقیق فرضیه مناسب بنویس سؤافبرای  -15-3

 

 گیریهای اندازهتعریف متغیرها و مقیاسمواد و روشها، هدف کلی جلسه چهارم: 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه چهارم: 

 مواد و روشهاتعریف  -1

 تعریف انواع متغیر و آشنایی با نقش متغیرها در تحقیق -2

 مقیاس های اندازه گیری -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .و روشها را به خوبی مشخص نمایند مواد -1-4

 گیری را تشخیص داده و بکار ببرند. ، مقیاس درست اندازهموردمطالعهگیری متغیرهای در اندازه -2-4

 .تعریف متغیر را بیان كنند -3-4

 .در تحقیق نام ببرند هاآننقش ماهیت  و انواع متغیرها را بر اساس  -4-4

 .كنند كیفی را بیانكمی و متغیرهای  گیریاندازهمقیاس  -5-4

 .را بیان كنند كنندهمخدوشو  ایزمینه هایتعریف متغیر -6-4

 .مستقل و وابسته را بیان كنند یرهایمتغتعریف  -7-4

 .آماری مناسب شرح دهند هایروشانتخاب  ازنظرتفاوت بین انواع متغیرها را  -8-4

 

 انواع روشهای تحقیقهدف کلی جلسه پنجم: 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه پنجم: 

 توصیفیتحقیقات  -1

 تحقیقات تحلیلی -2

 تحقیقات تجربی -3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انواع روشهای تحقیقاتی را بیان كرده و بین آنها تمایز قائل شوند. -1-5

 تحقیقات توصیفی را بیان كرده و توصیف نمایند.انواع  -2-5

 تحقیقات تحلیلی را بیان كرده و توصیف نمایند.انواع  -3-5

 كرده و توصیف نمایند.تحقیقات تجربی را بیان انواع  -4-5
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 .Specificity, Sensitivityمعیارهای : ششمهدف کلی جلسه 

 : ششماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 حساسیتآشنایی با مفهوم  -1

 ویژگیآشنایی با مفهوم  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان كنند حساسیتتعریف  -1-6

 را محاسبه نمایند  حساسیت -2-6

 را بیان كنند ویژگیتعریف  -3-6

  را محاسبه نمایند ویژگی -4-6

 

 .PPV, NPV, Precision, Accuracyمعیارهای : هفتمهدف کلی جلسه 

 : هفتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 PPVی با مفهوم آشنای -1

 NPVآشنایی با مفهوم  -2

 Precisionآشنایی با مفهوم  -3

 Accuracyآشنایی با مفهوم  -4

 :در پایان دانشجو قادر باشد

1-7- PPV  نمایندرا تعریف. 

2-7- PPV  كنند. محاسبهرا 

3-7- NPV  نمایندرا تعریف. 

4-7- NPV  كنند. محاسبهرا 

5-7- Precision  نمایندرا تعریف. 

6-7- Precision  كنند. محاسبهرا 

7-7- Accuracy  نمایندرا تعریف. 

8-7- Accuracy  كنند محاسبهرا . 

 

 گیری و انواع آن. : تعریف جامعه، نمونه، نمونههشتمهدف کلی جلسه 

 : هشتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 آشنایی با مفهوم جامعه و نمونه -1

 آشنایی با روشهای نمونه گیری تصادفی و ویژگی های مربوط به آن -2

 تصادفی و ویژگی های مربوط به آنغیرآشنایی با روشهای نمونه گیری  -3

 محاسبه حجم نمونه الزم -4

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بکار ببرند. یدرستبهمسائل آماری این مفاهیم را  وتحلیلتجزیهمفاهیم جامعه و نمونه را تعریف كنند و در  -1-8

 آمار را توضیح دهند. گیری درمفاهیم و اصوف نمونه -2-8

 گیری را بیان كنند.های نمونهكاربرد هریک از روش -3-8

 گیری و انواع آن را بدانند.طریقه نمونه -4-8

 برآورد میانگین یک جامعه تعیین كنند. یرا براتعداد نمونه الزم  -5-8

 برآورد نسبت یک جامعه تعیین كنند.  یرا براتعداد نمونه الزم  -6-8
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 انواع خطاهم: نهدف کلی جلسه 

 هم:ناهداف ویژه رفتاری جلسه 

 انواع خطاآشنایی با  -1

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع خطا را بیان نمایند. -1-9

 روشهای كاهش خطا را بدانند. -2-9
 

 ها.ها و اعتبار و پایایی آندادهآوری های جمعهدف کلی جلسه دهم: روش

 اهداف ویژه رفتاری جلسه دهم: 

 آشنایی با انواع روشهای جمع آوری داده ها -1

 آشنایی با مفهوم اعتبار و اندازه گیری آن -2

 آشنایی با مفهوم پایایی و اندازه گیری آن -3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مزایا و معایب هریک را بیان كنند.ها را توصیف كرده و آوری دادههای مختلف جمعروش -1-10

 جلوگیری از آن را ذكر كنند. یهاها بیان كرده و راهداده یعلل مختلف تورش را در گردآور -2-10

 گیری را تعیین كنند.گیری را توصیف و منابع اصلی خطای اندازهخصوصیات اندازه -3-10

 دهند. یحها را توضههایی از اعتبار و پایایی را توصیف كرده و نحوه ارزیابی این جنبجنبه -4-10

 معنای ضریب پایایی را تفسیر كنند. -5-10
 

 

 اخالق در پژوهشدهم: یازهدف کلی جلسه 

 دهم:یازاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 آشنایی با اخالق در پژوهش -1

 رعایت نکات اخالقی در انتخاب موضوع -2

 رعایت نکات اخالقی در انتخاب عنوان -3

 رعایت نکات اخالقی در انتخاب بیان مسئله -4

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 یاز در اخالق در پژوهش بدانند.موردننکات  -1-11

 

سه  شکیل جداول فراوانی دوازدهمهدف کلی جل شتی، نحوه ت شکی و بهدا : تعریف آمار، اهمیت آن در علوم پز

 متغیرهای گسسته و پیوسته و انواع نمودارها

 : دوازدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 تعریف آمار -1

 جداوف فراوانیساخت  -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ها را از هم بتوانند تشخیص دهند.تعاریف آمار توصیفی و استنباطی را بدانند و تمایز آن -1-12

 هایی از كاربرد علم آمار در علوم پزشکی ارائه نمایند.مثاف -2-12

 بندی كنند.ها را طبقهشده، دادهبا توجه به حداقل و حداكثر مقادیر مشاهده -3-12

 نحوه تشکیل جداوف توزیع فراوانی متغیرهای گسسته و پیوسته را بدانند. -4-12

 تعریف فراوانی مطلق، نسبی، درصد و تجمعی را بدانند. -5-12
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 انواع نمودارها را بشناسند. -6-12

 ای را رسم نمایند.ای و دایرهنمودار هیستوگرام، میله -7-12

 موارد استفاده هر نمودار را بدانند. -8-12

 

های مرکزی)میانگین، میانه و نما( و پراکندگی)دامنه، واریانس و انحراف شههاخ : سههیزدهمهدف کلی جلسههه 

 معیار(.

 : سیزدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 معرفی و محاسبه شاخص های مركزی -4

 معرفی و محاسبه شاخص های پراكندگی -5

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را بیان كنند یتعریف شاخص مركزی و پراكندگ -1-13

 مركزی را نام ببرند یهاانواع شاخص -2-13

 محاسبه میانگین، میانه، و نما را انجام دهند -3-13

 خصوصیات میانگین را بیان كنند -4-13

 های مركزی را نام ببرندتفاوت بین انواع شاخص -5-13

 های مركزی را بدانند.موارد استفاده هركدام از شاخص -6-13

 های پراكندگی را بدانند.مفهوم و دلیل استفاده از شاخص -7-13

 راكندگی را نام ببرندهای پانواع شاخص -8-13

 محاسبه انحراف معیار، دامنه، واریانس، و ضریب تغییرات را انجام دهند -9-13

 های پراكندگی را بیان كنندتفاوت بین شاخص -10-13

 های مركزی و پراكندگی را در ارائه نتایج طرح شرح دهندنحوه استفاده از شاخص -11-13
 

 نحوه پروپوزال و گزارش نویسیدهم: چهارهدف کلی جلسه 

 : دهمچهاراهداف ویژه رفتاری جلسه 

 آشنایی با نحوه نگارش پروپوزاف -1

  آشنایی با نحوه نگارش گزارش طرح -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نحوه نگارش پروپوزاف را بدانند و انجام دهند. -1-14

 اهمیت ارائه گزارش را بدانند. -2-14

 انواع گزارش را بدانند و نام ببرند. -3-14

 بدانند.نحوه نگارش گزارش را  -4-14

 

 دفاع از پروپوزال: دهمپانزهدف کلی جلسه 

 : دهمپانزاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 از پروپوزاف خود دفاع نمایند. -1

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نحوه ارائه پروپوزاف را بدانند. -1-15
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 کار عملی: شانزدهمهدف کلی جلسه 

 : شانزدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 ارائه پروپوزاف -1

 :پایان دانشجو قادر باشددر 

 پروپوزاف خود را ارائه نمایند -1-16

 

 کار عملیهدف کلی جلسه هفدهم: 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه هفدهم: 

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 پروپوزاف خود را ارائه نمایند. -1-17

 منابع:

 روش تحقیق: 

 2بهداشننتی.  سننتوده مرام ا، دژكام م، زعیم م. جلد  هاییسننتمكورلین، ایندرا پاتماناتان، آن براون لی. روش تحقیق در سنن -1

 . 1376قسمت اوف. تهران؛ انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 . 1383، بهیه مرادی. كلیات روش تحقیق در علوم پزشکی. چاپ اوف. كرمانشاه؛ انتشارات چشمه هنر و دانش ییمنصور رضا -2

 ویرایش دوم.  1384یق در علوم پزشکی و بهداشت. نشر سالمی تهران. چاپ اوف اكبری ص. روش تحقسعیدی ع، امیر علی -3

 

 آمار: 

 بهداشتی. انتشارات بنیاد. آخرین چاپ.  یها. روشهای آماری و شاخص، ملک افضلی حممحمد كاظم  -1
  

 

 روش تدریس:

 سخنرانی با ارائه پاورپوینت  -1

 onlineاستفاده از دیتا و اینترنت  -2

 پرسش و پاسخ -3

 

 ماژیکپوینتر لیزری و كامپیوتر، ویدئو پروژكتور، وایت بورد و  آموزشی: وسایل

 

 سنجش و ارزشیابی

 سهم از نمره کل روش آزمون

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

   درصد 100 پروپوزاف كار عملی

 

 مقررات و انتظارات از دانشجو:

 موقع سر كالسحضور مرتب و به -1

 كالس)خاموش نمودن آن(عدم استفاده از موبایل در  -2

 مشاركت فعاف در مباحث درسی -3

 تهیه و ارائه پروژه  -4



 
8 

 نام و امضای مدرس:

 دکتر امیرحسین هاشمیان

 نام و امضای مدیر گروه:

 دکتر افشین الماسی

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئوف 

 دکتر حسینی

 تاریخ ارساف: تاریخ ارساف: تاریخ تحویل:

 تایید مدیر گروه و امضا: خیر آیا طرح برای اولین بار تدوین شده بله 

 

 

 درس بندیزمانجدول 

 روز و ساعت جلسه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دكتر هاشمیان ها، ضوابط و معیارهای آنمفهوم تحقیق علمی، ویژگی 03/07/1397 1

 هاشمیاندكتر  عنوان پژوهش، بیان مسئله 10/07/1397 2

 دكتر هاشمیان بررسی متون، انواع منابع و انواع مطالعات، اهداف، فرضیات و سؤاالت پژوهش 17/07/1397 3

 دكتر هاشمیان یگیرهای اندازهتعریف متغیرها و مقیاسمواد و روشها،  24/07/1397 4

 دكتر هاشمیان انواع روشهای تحقیق 01/08/1397 5

 دكتر هاشمیان Specificity, Sensitivityمعیارهای  15/08/1397 6

 دكتر هاشمیان .PPV, NPV, Precision, Accuracyمعیارهای  22/08/1397 7

 دكتر هاشمیان انواع خطا 29/08/1397 8

 دكتر هاشمیان گیری و انواع آن. تعریف جامعه، نمونه، نمونه 06/09/1397 9

 دكتر هاشمیان ها.اعتبار و پایایی آنها و آوری دادههای جمعروش 13/09/1397 10

 دكتر هاشمیان اخالق در پژوهش. 20/09/1397 11

نحوه تشنننکیل جداوف فراوانی  ،تعریف آمار، اهمیت آن در علوم پزشنننکی و بهداشنننتی 27/09/1397 12

 متغیرهای گسسته و پیوسته و انواع نمودارها. 

 دكتر هاشمیان

 دكتر هاشمیان مركزی)میانگین، میانه و نما( و پراكندگی)دامنه، واریانس و انحراف معیار(.های شاخص 04/10/1397 13

 دكتر هاشمیان نحوه پروپوزاف و گزارش نویسی. 11/10/1397 14

 دكتر هاشمیان پروپوزافدفاع از نحوه  18/10/1397 15

 دكتر هاشمیان پروپوزافدفاع از  25/10/1397 16

 دكتر هاشمیان پروپوزافدفاع از  02/11/1397 17
 


