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 هدف کلی درس :
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 تدوین اهداف، سواالت و فرضیات مطالعهآشنایی با  -6

 تعریف متغیرهای مطالعهآشنایی با  -7

 مداخله ای مروری بر روش های انجام مطالعه -8

 مطالعه مشاهده ای مروری بر روش های انجام -9

 هده ایمروری بر روش های انجام مطالعه مشا -11

 شیوه نگارش روش اجراآشنایی با  -11

 شیوه های جمع آوری داده هاآشنایی با  -12

 نمونه گیری و تعیین حجم نمونهآشنایی با  -13

 اخالق در پژوهشآشنایی با  -14

 مدیریت اجرای پژوهشآشنایی با  -15
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 کلیات پژوهش در علوم بهداشتی آشنایی با هدف کلی:

 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو 

 را بیان کند.اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در سیستم های بهداشتی  -1-1

 یان کند.ان و جایگاه آن در جهان بوضعیت پژوهش در ایر -1-2

 را بیان کند.  مراحل  انجام پژوهش در سیستم های بهداشتی -3-1

 جلسه دوم: معیارهای انتخاب موضوع

 عیارهای انتخاب موضوعآشنایی با م هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو



 را نام ببرد.معیارهای انتخاب موضوع مناسب برای پژوهش  -1-2

 را بیان کند.  یکردهای طرح سوال پژوهشیرو -2-2

 و بیان نماید.یک سوال پژوهشی متناسب با معیارها طرح  -3-2

 اصول نگارش بیان مسئله و بررسی متون با آشناییجلسه سوم:

 آشنایی با اصول نگارش بیان مسئله و بررسی متونهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 ند.تشکیل دهنده بیان مسئله رابیان ک قسمت های مهم -1-3

 اهمیت نگارش بیان مسئله را بیان کند.  -2-3

 آن را بیان کند.  نحوه نگارش بررسی متون و اهمیت -3-3

 جستجوی پایگاه های اطالعاتی آشنایی با جلسه چهارم:

 آشنایی با جستجوی پایگاه های اطالعاتی  هدف کلی:
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 اتژی جستجو را بیان کند. به استرسوال پژوهشی نحوه تبدیل  -1-4

 ل پژوهشی قابل جستجو را بیان نماید.سوانحوه طراحی  -2-4

 ین المللی در علوم پزشکی را نام ببرد.باطالعاتی پایگاه های  -3-4

 اطالعتی داخلی در علوم پزشکی را نام ببرد. پایگاه های  -4-4

 مدیریت منابع آشنایی با جلسه پنجم:
 مدیریت منابع یروش ها اعانوآشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 را بیان کند.  اهمیت مدیریت منابع -1-5

 را بیان نماید. نواع نرم افزارهای مدیریت منابع ا -2-5

 تدوین اهداف، سواالت و فرضیات مطالعه آشنایی باجلسه ششم:
 یات مطالعهآشنایی با نحوه تدوین اهداف، تنظیم سواالت و طرح فرضهدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 را بیان کند. نحوه نگارش اهداف کلی و اختصاصی  -1-6

 ه نگارش سواالت مطالعه را بیان کند. حون -2-6

 نحوه طرح فرضیات مطالعه را بیان کند.  -3-6

 بیان کند.اهداف و سواالت و فرضیات مناسب در رابطه با موضوع پژوهش  -4-6

 تعریف متغیرهای مطالعه نایی باآش جلسه هفتم:
 آشنایی  با نحوه تعریف متغیرهای مطالعههدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 قل و وابسته در مطالعه را نام ببرد.انواع متغیرهای زمینه ای، مست -1-7



 را نام ببرد.متغیرهای مخدوشگر ویژگی های  -2-7

 انواع تعاریف متغیرها را نام ببرد. -3-7

 آَشنایی با انواع روش های مطالعه مداخله ایم: جلسه هشت

 روش های مطالعه مداخله ای عآَشنایی با انوا هدف کلی:
 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 را نام ببرد.کلیات طراحی مطالعات مداخله ای  -1-8

 را نام ببرد.کلیات طراحی مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار  -2-8

 انواع روش های مطالعه، مطالعات مشاهده ای ی باآشنایم:نهجلسه 
 مشاهده ای مطالعه یروش ها انواعآشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 را نام ببرد. انواع مطالعات مشاهده ای -1-9

 را نام ببرد.کلیات طراحی مطالعات اکولوژیک  -2-9

 ات طراحی مطالعات مقطعی را نام ببرد.کلی -3-9

 انواع روش های مطالعه، مطالعات مشاهده ای آشنایی بام:لسه دهج
 مشاهده ای مطالعه یروش ها انواعآشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 راحی مطالعات مورد شاهدی را نام ببرد.کلیات ط -4-11

 ت طراحی مطالعات همگروهی را نام ببرد.کلیا -5-11

 

 یوه نگارش روش اجراش آشنایی بادهم:یازجلسه 

 آشنایی با اصول و اهم نکات مورد نیاز برای نگارش روش اجرا بسته به روش مطالعه هدف کلی:

 اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو

 را نام ببرد.اجزا مهم در هنگام نگارش روش مطالعه بسته به نوع مطالعه  -1-11

 ع مختلف روش های مطالعه  را نام ببرد.ابزارهای رایج برای گزارش دهی در انوا -2-11

 شیوه های جمع آوری داده هاآشنایی با  ازدهم:دوجلسه 

 آشنایی با شیوه های جمع آوری داده ها در علوم بهداشتی هدف کلی:
 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 برای جمع آوری داده ها را نام ببرد.  انواع روش های رایج -1-12

 را نام ببرد.لیست جمع آوری داده ها  اصول طراحی چک -12-2

 را نام ببرد.اصول و انواع مصاحبه ها برای جمع آوری داده ها  -12-3

 را نام ببرد.اصول طراحی پرسشنامه و استفاده از پرسشنامه های معتبر  -12-4

 نمونه گیری و تعیین حجم نمونهآشنایی با دهم: سیزجلسه 



 مختلف نمونه گیری و تعیین حجم نمونهآشنایی با انواع روش های  هدف کلی:
 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو

 احتمالی و کاربرد آن ها را نام ببرد.نمونه گیری احتمالی و غیر  -1-13

 یری تصادفی ساده و منظم را تعریف کند. روش نمونه گ -13-2

 را تعریف کند. روش نمونه گیری خوشه ای، طبقه ای و چند مرحله ای  -13-3

 اخالق در پژوهش آشنایی با دهم:چهاره جلس

 آشنایی با اصول اخالقی در پژوهشهدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو با 

 را نام ببرد.کدهای اخالق در پژوهش -1-14

 را بیان کند. سرقت علمی و برخورد با آن -2-14

  در هر مطالعه ای را نام ببرد. مالحظات اخالقی اهم -3-14

 مدیریت اجرای پژوهش آشنایی با:مپانزدهجلسه 

 آشنایی با اصول مدیریت پژوهشهدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 را بیان کند. برنامه ریزی زمانی برای اجرای مطالعه نحوه  -15-1

 را بیان کند. مدیریت مالی، انواع هزینه ها و تنظیم بودجه مطالعه نحوه  -2-15

 ارش نویسی و تنظیم پروپوزالگز آشنایی با دهم:جلسه شانز

 آشنایی با اصول گزارش نویسی و تنظیم پروپوزالهدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

 را نام ببرد.اجزای مختلف پروپوزال  -16-1

  را بیان کند. پروپوزال طرح تحقیقاتی  نحوه تنظیم -2-16

 بیان کند. اهم قوانین پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را  -3-16

 دهم: جمع بندی و ارائه کار عملیجلسه هف

 جمع بندی و ارائه کار عملی  هدف کلی:
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو

  را بیان کند. اصول کلی ارائه پروپوزال در جلسات دفاع از پروپوزال  -1-17

 پروپوزال کامل شده خود را ارائه نماید. -2-17

   سامانه پژوهان را شرح دهد. نحوه ارسال پروپوزال در  -2-17
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 سنجش و ارزشیابی 

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

هفتم، جلسه  نمره( 5درصد ) 25 ارائه پروپوزال   کار عملی

 ، هفدهمدوازدهم

 

   نمره( 15درصد ) 75 امتحان کتبی آزمون پایان ترم

 

داده و به صورت فعال در بحث حضور یابد، تکالیف مرتبط با درس را انجام دانشجو باید هر جلسه سر موقع در کالس  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 های علمی مرتبط با درس در کالس مشارکت نماید. 

 انتظار می رود دانشجو برای یک موضوع پروپوزال نوشته و آن را به صورت شفاهی در کالس ارائه دهد. 
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 دکتر رویا صفری آشنایی با مدیریت اجرای پژوهش 6/3/1399 15
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