
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

  دانشجویان ترم دوم کارشناسی فوریتهای پزشکی مخاطبان:         روش تحقیق : عنوان درس

 

 2-4دوشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:          واحد  1 واحد: تعداد

 
 دکتر غالمرضا عبدلیمدرس: 

 

  ترم( )طول 4-6 یکشنبهزمان ارائه درس: 

 

                       98-99سال تحصیلی اول نمیسال نیمسال:

 

 ندارد پیش نیاز: س ودر

 
 هدف کلی درس :

 

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با روش پژوهش علمی ر علوم بهداشتی و مراحل مختلف پژوهش به منظور قادر بودن به 

 پژوهش و نوشتن گزارش پژوهش می باشد.انتخاب موضوع مورد مطالعه، تدوین طرح و اجرای 

 

 

پژوهش علمی در علوم بهداشتی اهمیت ویژه ای دارد. در این درس دانشجویان با فرایند تدوین مراحل مختلف یک  شرح درس: 

تدوین و  طرح تحقیقاتی آشنا شده  و در نهایت قادر خواهند بلود بطور فردی و یا گروهی یک پروژه تحقیقاتی را از ابتدا تا انتها

 ارایه نمایند.

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

 

  مراحل و اجزای یک پژوهش علمی ،پژوهش آشنایی با کلیات -1

  یانتخاب عنوان و نحوه نگارش عنوان پژوهش یارهایانتخاب موضوع و مع وهیبا ش ییآشنا -2

  متون یبررسو  یدیکلمات کل، مساله انینگارش ب وهیبا ش ییآشنا -3

  یو سواالت پژوهش اتیبا نحوه نگارش اهداف، فرض ییناآش -4

 پژوهش یرهایبا انواع متغ ییآشنا -5

  یبا انواع مطالعات پژوهش ییآشنا -6

 پژوهش یداده ها یگردآور یابزارهاو  نمونههدف، تیبا جامعه پژهش، جمع ییآشنا -7

 یانسان یرویها و ن نهینگارش جدول گانت، هز وهیو ش یطرح پژوهش یبا روش اجرا ییآشنا -8

  پژوهش یبا مالحظات اخالق ییآشنا -9

 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول

 مراحل و اجزای یک پژوهش علمی ،پژوهش آشنایی با کلیاتهدف کلی : 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:



 تعریف پژوهش علمی را بیان نماید. -1

 اهمیت انجام پژوهش را شرح دهد. -2

 ژگیهای اصلی یک پژوهش علمی در علوم بهداشتی را شرح دهد.وی-3

 ترتیب گامهای عملی انجام یک پژوهش علمی را بیان نماید.-4

 اهمیت انجام پژوهش مدون و سیستماتیک را شرح دهد.-5

 هدف از نگارش پروپزال تحقیقاتی را شرح دهد.-6

 

 ومدجلسه 

 یانتخاب عنوان و نحوه نگارش عنوان پژوهش یرهاایمعانتخاب موضوع و  وهیبا ش ییآشناهدف کلی : 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 چگونگی انتخاب یک موضوع پژوهشی در حیطه علوم بهداشتی را شرح دهد. -1

 ویژگیهای اصلی عنوان پژوهش را شرح دهد.-2

 اهمیت نگارش عنوان مطالعه را بیان کند.-3

 را به نگار در بیاورد. نمونه ای از عنوان طرح پژوهشی-4

 

 سومجلسه 

  متون یبررسو  یدیکلمات کل ،مساله انینگارش ب وهیبا ش ییآشنا هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 چارچوب منطقی نگارش بیان مساله را شرح دهد. -1

 اهمیت نگارش بیان مساله را بیان کند. -2

 رای پژوهش را بیان نماید.معیارهای انتخاب کلیدواژه استاندارد ب-3

 اهمیت نگارش بررسی متون را بیان نماید.-4

 شیوه یافتن مطالعات مرتبط برای نگارش بررسی متون را شرح دهد.-5

 شیوه و قالب نگارش استاندارد بررسی متون را شرح دهد.-6

 

 چهارمجلسه  

 یو سواالت پژوهش اتیبا نحوه نگارش اهداف، فرض ییآشنا هدف کلی:

 ف ویژه:اهدا

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نحوه نگارش هدف کلی را شرح دهد. -1

 نحوه تعیین و تنظیم اهداف اختصاصی را شرح دهد. -2

 انواع فرضیات را در مطالعه بیان نماید. -3

 نحوه نگارش فرضیات پژوهشی را شرح دهد. -4

 نحوه نگارش سواالت پژوهشی را شرح دهد. -5

 

 پنجمجلسه 



 پژوهش یرهایاع متغبا انو ییآشنا هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انواع متغیرهای پژوهش را شرح دهد. -1

 نحوه تعیین متغیرهای پژوهش را شرح دهد. -2

 نحوه تکمیل جدول متغیرها در طرح پیشنهاد پژوهش را توضیح دهد. -3

 

 ششمجلسه 

 یبا انواع مطالعات پژوهش ییآشنا هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انواع مطالعات رایج در علوم بهداشی را شرح دهد. -1

 نحوه تعیین نوع مطالعه برای انجام را توضیح دهد. -2

 ویژگیهای هر یک از انواع مطالعات را بیان نماید. -3

 

 هفتمجلسه 

 هشپژو یداده ها یگردآور یابزارهاو  نمونه،هدف تیبا جامعه پژهش، جمع ییآشنا هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 جامعه مورد مطالعه را توضیح دهد. -1

 دلیل و چگونگی انتخاب افراد مورد مطالعه بعنوان نمونه را شرح دهد. -2

 روشهای رایج نمونه گیری برای انجام مطالعه را شرح دهد. -3

 انواع شیوه های جمع آوری اطالعات مورد نیاز پژوهش را شرح دهد.4

 

 هشتمه جلس

 یانسان یرویها و ن نهینگارش جدول گانت، هز وهیو ش یطرح پژوهش یبا روش اجرا ییآشنا هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 گامهای انجام پژوهش در عمل را شرح دهد. -1

 نحوه ی جمع آوری داده ها و شیوه تعامل با مخاطبین پژوهش را توضبح دهد. -2

 ل گانت و محاسبه هزینه های پژوهش را شرح دهد.فرایند تکمیل جدو -3

 نهمجلسه 

 پژوهش یبا مالحظات اخالق ییآشنا هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 در خصوص اهمیت اخالق در پژوهش توضیح دهد. -1

 در خصوص اصول اخالقی الزم به رعایت در پژوهش توضیح دهد. -2

 توسط کمیته اخالق معاونت پژوهشی را شرح دهد. فرایند های بررسی طرح پیشنهادی  -3

 



 منابع:
 

  و آمار( یمتدولوژ ،یقاتی) طرح تحقیدر علوم پزشک قیوهمکاران، روش تحق نیخدمت حس -1
 قیروش تحقجواد خلعتبری، آمار و  -2
 رانیفراگ ازیبنا به ن نترنتیمنابع موجود در ا ریسا -3

 پرسش و پاسخ–سخنرانی  روش تدریس:

 
 :وسایل آموزشی 

 power pointاسالید  –وایت برد

 
 سنجش و ارزشیابی 

 فردی و یا گروهی یک پروژه تحقیقاتی را از ابتدا تا انتها تدوین و ارایه نمایند.
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور منظم و بموقع درکالس      

 شرکت در بحث های گروهی و پاسخ به سواالت مطرح شده در کالس      

 خاموش نمودن تلفن همراه در کالس درس     

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :                             13/6/89تاریخ تحویل:  
 



          روش تحقیق مانبندی درسجدول ز
 طول ترم( ) 4-6 یکشنبه :هروز و ساعت جلس

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

مراحل و اجزای یک پژوهش  ،پژوهش آشنایی با کلیات 11/6/89 1

 علمی
 دکتر غالمرضا عبدلی

و انتخاب عنوان  یارهایانتخاب موضوع و مع وهیبا ش ییآشنا 7/7/89 2

 ینحوه نگارش عنوان پژوهش
 دکتر غالمرضا عبدلی

 یو بررس یدیمساله، کلمات کل انینگارش ب وهیبا ش ییآشنا 11/7/89 1

 متون

 دکتر غالمرضا عبدلی

 دکتر غالمرضا عبدلی یو سواالت پژوهش اتیبا نحوه نگارش اهداف، فرض ییآشنا 21/7/89 1

 دکتر غالمرضا عبدلی پژوهش یرهایبا انواع متغ ییآشنا 29/7/89 5

 دکتر غالمرضا عبدلی یبا انواع مطالعات پژوهش ییآشنا 5/9/89 6

 یهدف،نمونه و ابزارها تیبا جامعه پژهش، جمع ییآشنا 12/9/89 7

 پژوهش یداده ها یگردآور

 دکتر غالمرضا عبدلی

نگارش جدول  وهیو ش یطرح پژوهش یبا روش اجرا ییآشنا 18/9/89 9

 یانسان یرویو نها  نهیگانت، هز
 دکتر غالمرضا عبدلی

 دکتر غالمرضا عبدلی پژوهش یبا مالحظات اخالق ییآشنا 26/9/89 8

 


