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 روش تحقيقموضوع تدريس: 

 97-98سال تحصیلی  اول نیمسال 

 بهداشتدانشکده  :محل تشکیل کالس اپيدميولوژی                           :رشته

 12 – 8ساعت  دوشنبه  :زمان تشکیل کالس ارشد                         کارشناسی :مقطع

 دکتر مهدی مرادی نظر :مدرس                              واحد عملی1- :نوع درس

 
 

 درس :کلی هدف 

 دانشجويان در انجام يک فراهم آوردن فرصتهای يادگيری در جهت کسب دانش ومهارت بطور کلی اين درس به منظور 

 ارائه ميگردد. پژوهش های انجام شده قبلیو داوری وعالوه بر آن کسب توانايی نقد  علمی پروژه پژوهشی 

 

 )هدف یک جلسه هر جهت(درس :صی اختصااهداف  

 بر طبق معيارهای انتخاب موضوع  يک عنوان پژوهشی را انتخاب و تدوين نمايد. -1

 بيان مسئله رادرارتباط با موضوع انتخاب شده بنويسد. -2

 هدف کلی واهداف اختصاصی پژوهش را بنويسد. -3

 فرضيات و سواالت مربوط به پژوهش خود را بنويسد. -4

 نقش ومقياس سنجش بنويسد. ا ازنظر نوع،متغيرهای پژوهش خود ر -5

 تعريف نظری و عملی متغيرها، محدوديتها و پيش فرضهای پژوهش خود را بنويسد. -6

 چارچوب پژوهش خود را بنويسد. -7

 مطالعات قبلی مرتبط با پژوهش خود را بررسی وخالصه ای از سه مطالعه را گزارش کند. -8

 طرح پژوهش و نوع مطالعه خود را بنويسد. -9

 عه/ نمونه/محيط/ روش نمونه گيری/ روش جمع آوری اطالعات خود را بنويسد.جام  -11

 ابزار مناسب جهت جمع آوری اطالعات تهيه نمايد.  -11

 روشهای تاييد روايی و پايايی ابزار پژوهش را بنويسد. -12

 جداول تو خالی را تنظيم و چگونگی تجزيه و تحليل داده های پژوهش خود را توصيف نمايد      -13

  مناسبی برای تجزيه و تحليل داده های پژوهش انتخاب نمايد. روشهای -14

 نحوه نگارش بحث و نتيجه گيری را بنويسيد ؟  -15

 اصول اخالقی در پژوهش و کدهای اخالقی مربوطه را تعيين نمايد. -16

 موارد کاربرد نتايج پژوهش خود را شرح دهد. -17

 نمايد. و داوری  نقدبر طبق معيارهای نگارش مقاله علمی ،  يک مقاله را انتخاب و  -18

مطالب تهيه شده پژوهش خودرا در فورمت پروپوزال گذارده و به مسئول درس جهت ارزيابی گروه مدرسين ارسال  -19

 نمايد .
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  :اول جلسه کلی هدف

 مطالعات اساس بر پژوهش بندی تقسيم با آشنايی و پژوهش، اهميت و تعريف، با دانشجو آشنايی

 ای توسعه و کاربردی، بنيادی، یها پژوهش نيز و کيفی؛ و کمّی

 :اول جلسه رفتاری ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .نمايد تعريف علمی شيوه به را پژوهش 1-

 .نمايد بيان را پزشکی علوم در پژوهش انجام اهميت 2-

 .نمايد مقايسه يکديگر با و داده، توضيح را کيفی و کمّی های پژوهش بندی تقسيم اساس بر پژوهش انواع 3-

 .نمايد مقايسه يکديگر با و داده، توضيح را ای توسعه و کاربردی، بنيادی، های پژوهش بندی تقسيم اساس بر پژوهش انواع 4-

 :دوم جلسه کلی هدف

 شاهدی مورد مقطعی، توصيفی، :کمّی مطالعات انواع با دانشجو آشنايی 

 :دوم جلسه رفتاری ویژه اهداف

 :باشد رقاد دانشجو پایان در

 .نمايد بيان جامعه در را آن کاربرد موارد نموده، تشريح را توصيفی پژوهش 1-

 - .نمايد بيان جامعه در را آن کاربرد موارد نموده، تشريح را مقطعی توصيفی پژوهش 2-

 - .نمايد بيان جامعه در را آن کاربرد موارد نموده، تشريح را مقطعی تحليلی پژوهش 3-

 - .نمايد بيان جامعه در را آن کاربرد موارد نموده، تشريح را هدیشا مورد پژوهش 4-

 .نمايد مقايسه يکديگر با را فوق مطالعات انواع 5-

 سوم جلسه کلی هدف

 بالينی کارآزمايی تاريخی، کوهورت نگر، آينده :کمّی مطالعات انواع با دانشجو آشنايی :

 :سوم جلسه رفتاری ویژه اهداف

 :باشد رقاد دانشجو پایان در

 .نمايد بيان جامعه در را آن کاربرد موارد نموده، تشريح را نگر آينده پژوهش 1-

 .نمايد بيان جامعه در را آن کاربرد موارد نموده، تشريح را تاريخی کوهورت ، پژوهش 2-

 .نمايد بيان جامعه در را آن کاربرد موارد نموده، تشريح را بالينی کارآزمايی پژوهش 3-

 .نمايد مقايسه يکديگر با را فوق طالعاتم انواع 4-

 :چهارم جلسه کلی هدف

 پزشکی علوم در پژوهش سوال و اهداف مساله، بيان عنوان، تدوين نحوه با دانشجو آشنايی

 :چهارم جلسه رفتاری ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .نمايد بيان را مناسب عنوان خصوصيات 1-

 .دهد توضيح را آن تدوين نحوه .نمايد بيان را ناسبم مساله بيان خصوصيات 2-

 .نمايد بيان را )کاربردی و ويژه، کلّی،( اهداف تدوين نحوه 3-

 .دهد شرح را آن کاربرد موارد و نموده، بيان را پژوهش سواالت تدوين نحوه 4-

3 

  :پنجم جلسه کلی هدف

 آمار اصول پژوهش، خطاهای متغيرها، انواع فرضيه، آزمون و پژوهش فرضيه با دانشجو آشنايی

 اطالعات تحليل و توصيفی
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 :پنجم جلسه رفتاری ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد شرح را فرضيه آزمون و نموده، بيان را پژوهش فرضيه تدوين نحوه 1-

 .نمايد تشريح را مخدوشگر متغيرهای کنترل نحوه و نمايد، بيان را متغيرها انواع 2-

 .نمايد بيان مطالعه نوع اساس بر را ها آن کنترل نحوه و پژوهش خطاهای 3-

 .دهد شرح را آن کاربرد موارد و توصيفی آمار 4-

  :ششم جلسه کلی هدف

 پژوهش مديريت پروپوزال، نوشتن نحوه ابزار، پايايی و روايی پرسشنامه، تدوين نحوه با دانشجو آشنايی

 :ششم جلسه رفتاری ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .دهد شرح را پرسشنامه تدوين نحوه 1-

 .ببرد نام را آن انواع و نموده، تعريف را ابزار پايايی و روايی 2-

 .نمايد ارايه شده تکميل پروپوزال يک 3-

 .دهد شرح را پژوهش مديريت نحوه 4-

  :هفتم جلسه کلی هدف

 پژوهش در اخالق تئوری، گراندد اتنوگرافی، ومنولوژی،فن :کيفی مطالعات انواع با دانشجو آشنايی

 :هفتم جلسه رفتاری ویژه اهداف

 :باشد قادر دانشجو پایان در

 .نمايد بيان جامعه در را آن کاربرد موارد نموده، تشريح را فنومنولوژی شيوه به پژوهش 1-

 .نمايد بيان امعهج در را آن کاربرد موارد نموده، تشريح را اتنوگرافی شيوه به پژوهش 2-

 .نمايد بيان جامعه در را آن کاربرد موارد نموده، تشريح را تئوری گراندد شيوه به پژوهش 3-

 .نمايد بيان را پژوهش در اخالق اصلی موارد 4-

 

 نحوه تدریس : 

عات پرسش و پاسخ تشکيل می گردد. با فن پرسش و پاسخ فراگير تشويق می شود تا اطال ،کالسها بصورت سخنرانی 

خود را درباره فرآيند تحقيق بيان کند. از اين طريق دانشجو قادر خواهد بود، ضمن شرکت فعال در جلسات پرسش و 

پاسخ بتواند تفکر نقاد را در خود پرورش داده و عقايد خود را در کالس بيان نمايد اصول نقد و بررسی نيز در کالس 

 ش علمی در دانشجويان رشد و توسعه يابد. مطرح گرديده تا از اين طريق توانايی نقد پژوه
 

  

 ارائه طرح پژوهشی:  -1

ارائه طی دوره خود را با بکارگيری نظرات و پيشنهادات داده شده  طرح پژوهشی  پیشنهادیدانشجويان بايد   -

 دهند. 

 ارائه نقد و بررسی :  -2

نفر از دانشجويان همکالس  را به دو طرح پژوهشی نهائیضمنا هر دانشجو موظف است فايل اجرای الکترونيک  -

خود ارائه و نقد مکتوب اين دانشجويان نيز به همراه فايل الکترونيک به نماينده کالس تحويل گردد.الزم به ذکر است 

 نماينده کالس فايل کليه دانشجويان را در موعد مقرر به استاد مسئول درس ارسال می نمايد.

 ارزيابی : 
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 10              ل در بحث های کالسی و نقد مطالب ديگران      حضور منظم در کالس و  شرکت فعا  %  

                                                              10                             ارائه کنفرانس در کالس %  

  10                                            ارائه شفاهی محتوی و تمرينات هر بخش %  

 15                               ارائه کتبی تمرينات هر بخش بصورت منظم و اصالح آنها %  

  با ارائه ارائه طرح پژوهشی به شيوه سخنرانی( power point )  30              از طريق آموزش مجازی  %  

 5                           ا     گزارش کتبی نقد گزارش نهائی هر دانشجو توسط دو نفر از همکالسی ه %                                        

  ارائه فايلWord 20                                                    طرح پژوهشی نهائیو نسخه مکتوب  %  
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