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 ترمی  قالب نگارش طرح درس

 
 ارشد بهداشت محیطناسی کارش مخاطبان:      روش تحقیق عنوان درس :     

 براساس هماهنگی قبلی ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:   واحد 1د(         تعدادواحد:)یا سهم استاد از واح

 دکتر یحیی سلیمی مدرس:       12-10  ها، نبه شلی(    زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصی

 درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 آن عمليو مراحل  تحقیقجويان با روش علمي آشنايي دانش

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

آشنايي دانشجو با تعريف تحقیق، روشهای تعیین اولويت های تحقیقاتي، انتخاب موضوع پژوهش، منابع  .1

 موضوع  انتخاب

 قیقاتيحپیش نويس طرح ت ، اهمیت و ساختارمفهوم آشنايي دانشجو با .2

 به صورت مجازی()متون بررسي،  مساله بیان  و عنوان تدوين با دانشجو آشنايي .3

 پژوهش های فرضیه يا پرسشها پژوهش، اهداف  تنظیم با دانشجو آشنايي .4

 ها داده آوری جمع ابزارهای و تحقیق در آنها کاربرد و متغیرها انواع با دانشجو آشنايي .5

 نمونه حجم تعیین و گیری نمونه های شیوه  آشنايي دانشجو با .6

 مورد شاهدیو  يکي، اکولوژعمقط مطالعات: انواع طرح های مطالعاتي با  دانشجو آشنايي .7

 به صورت مجازی()ای مداخلهو  همگروهي مطالعات :انواع طرح های مطالعاتي با  دانشجو آشنايي .8

 پژوهش در اخالق و  الزم بودجه، منابع نمیتا و  گانت جدول تهیه با  انشجوآشنايي د .9

 ن شدهويارائه کار گروهي پروپوزال های تد .10

 

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول:

وع پژوهش، منابع انتخاب آشنايي دانشجو با تعريف تحقیق، روشهای تعیین اولويت های تحقیقاتي، انتخاب موض

 موضوع 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 .درا تعريف کن تحقیق-1-1

 را بشناسد. روشهای تعیین اولويت های تحقیقاتي -1-2

 کند. انتخابرا  موضوع پژوهش  1-3



 رابشناسد. منابع انتخاب موضوع  1-4

 :دومهدف کلی جلسه    .

 قیقاتيحرح تپیش نويس ط ، اهمیت و ساختارمهومف آشنايي دانشجو با

  دوماهداف ویژه جلسه  

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را بداند. قیقاتيحپیش نويس طرح تاهمیت دانشجو  1-2

 د.را بشناس قیقاتيحپیش نويس طرح تساختار و اجزار دانشجو  2-2

 

 :سوم  ههدف کلی جلس

 متون بررسي،  لهمسا بیان  و عنوان تدوين با دانشجو آشنايي

  سوم  هاهداف ویژه جلس

 در پایان دانشجو قادر باشد

 .عنوان يک طرح تحقیقاتي را بنويسددانشجو بتواند  3-1

  يک طرح تحقیقاتي را بنويسد  مساله بیان دانشجو بتواند 3-2

 دهد.انجام  متون بررسيبرای يک موضوع مشخص تون را درک کرده و اهمیت بررسي مدانشجو بتواند  3-3

 

 :چهارمهدف کلی جلسه  

 پژوهش های فرضیه يا پرسشها پژوهش، اهداف  تنظیم با دانشجو ييآشنا

  چهارماهداف ویژه جلسه  

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را نام ببرد.  پژوهش اهدافانواع  4-1

 ح دهد.ضیتفاوت اهداف، سواالت و فرضیات را تو 4-2

 بنويسد. موضوع مشخصيک  برای را  اهداف، سواالت و فرضیات 4-3

 

 :پنجم  ی جلسههدف کل

 ها داده آوری جمع ابزارهای و تحقیق در آنها کاربرد و متغیرها انواع با دانشجو آشنايي

  پنجماهداف ویژه جلسه  

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. آنها کاربرد و متغیرها انواع 5-1

 رد.را نام بب ها داده آوری جمع ابزارهای 5-2

 

 :ششمهدف کلی جلسه  

 نمونه حجم تعیین و گیری نمونه های شیوه  بادانشجو آشنايي 

  ششماهداف ویژه جلسه  

 در پایان دانشجو قادر باشد

 .نام ببردرا  گیری نمونه مختلف های شیوه 6-1

 برای تحقیقات متداول در حوزه سالمت حجم نمونه را تعیین کند. 6-2

 



 :هفتمهدف کلی جلسه  

 مورد شاهدیو  ولوژيک، اکيعمقط مطالعات: لعاتيانواع طرح های مطا با  دانشجو يآشناي

  هفتماهداف ویژه جلسه  

 در پایان دانشجو قادر باشد

 نام ببرد.را  مورد شاهدیو  ولوژيکاک، يعمقط مطالعاتاجزا مهم طرح های مطالعاتي  7-1

 نام ببرد.را  مورد شاهدیو   يعمقط مطالعاتتفاوت بین  7-2

 

 :هشتمهدف کلی جلسه  

 ای  مداخلهو  همگروهي مطالعات :انواع طرح های مطالعاتي با  جودانش آشنايي

  هشتماهداف ویژه جلسه  

 در پایان دانشجو قادر باشد

 نام ببرد.را  یمداخله او  همگروهي مطالعاتاجزا مهم طرح های مطالعاتي  8-1

 تشخیص دهد.  ایله دانشجو بتواند مطالعات مشاهده ای را از مداخ 8-2

 سه نهم:هدف کلی جل

 پژوهش در اخالق و  الزم بودجه، منابع تامین و گانت جدول تهیه با  آشنايي دانشجو

  نهماهداف ویژه جلسه  

 در پایان دانشجو قادر باشد

 ول گانت را تکمیل کند.جد 9-1

 بودجه نويسي طرح تحقیقاتي را فرا بگیرد. 9-2

 ژوهش را درک کند.اهمیت مباحث اخالق در پ  9-3

 :، دوازدهم و سیزدهم، یازدهمدهمه  هدف کلی جلس

 

يک موضوع را برای يا فرد  انتظار مي رود هر گروه يا فردی )بسته به شرايط کالس( ی گروهياائه پروپوزال هار 

 مدرس و استاد راهنمای انتخاب نمايد و مطابق مباحث آموزش داده شده يک طرح تحقیقاتي با نظارت تحقیق

 .پیشرفت کار توسط يکي از اعضای گروه ارائه شود مشاوره  در جلسه و مربوطه تدوين نمايد آموزشي

 

 

 منابع:

 ، نشر سالمی آخرین چاپ.علوم پزشکیدرقیق  و روش تحح، آمار  ح، شریف نیا س    حجتی -1
2. Hulley, Stephen B., ed. Designing clinical research 4 edition. Lippincott Williams & 

Wilkins, 2007. 

 ش تدریس:رو

 )تکمیل پروپوزال(  کارگروهيسخنراني و 

 وسایل آموزشی :

 برد وايت - پاورپوينت -روژکتورپ -کامپیوتر

 سنجش و ارزشیابی  

سهم از نمره کل)بر حسب  روش        آزمون

 درصد( 

 ساعت تاریخ 



                                                                    نام و امضای مدیر گروه:                                               نام و امضای مدرس:  

 دانشکده:  EDOنام و امضای مسئول

                                                                        رسال:                        اتاریخ                           تاریخ تحویل:                      

 تاریخ ارسال :

 

سوال تشریحی/  کوئیز

 چهار جوابی

 / /// /// /// // /// /// /// /// / /// /// /// /// // /// /// /// /// درصد  10

آزمون میان 

 ترم 

--- --   

آزمون پایان 

 ترم

تکمیل 

 پروپوزال 

   درصد  70

حضور فعال در 

 کالس

ت در  شرک

 کارگروهی 

   رصد د 20

 

 نشجو:مقررات کالس و انتظارات از دا
 کالس  و کارگروهی در در کالس و داشتن آمادگی الزم برای شرکت در بحث ها محضور فعال و منظ 

 

 

 

 



 روش تحقیق در اتاق عمل  جدول زمانبندی درس

 روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  
 

های تحقیقاتي،  تعريف تحقیق، روشهای تعیین اولويت

 پژوهش، منابع انتخاب موضوع انتخاب موضوع 

 

 دکتر سلیمي

2  
 

 قیقاتيحپیش نويس طرح ت ، اهمیت و ساختارمفهوم
 

 دکتر سلیمي

 متون بررسي،  مساله بیان  و عنوان تدوين  3
 

 دکتر سلیمي

 پژوهش های فرضیه يا پرسشها پژوهش، اهداف  تنظیم  4
 

 دکتر سلیمي

 جمع ابزارهای و تحقیق در آنها کاربرد و غیرهامت انواع  5

 ها داده آوری
 

 دکتر سلیمي

 نمونه حجم تعیین و گیری نمونه های شیوه  6

 

 دکتر سلیمي

و  ولوژيکاک، عمقط مطالعات: انواع طرح های مطالعاتي  7

 مورد شاهدی

 دکتر سلیمي

 مداخلهو  همگروهي مطالعات :انواع طرح های مطالعاتي  8

 ای 

 تر سلیميدک

 اخالق و  الزم بودجه، منابع تامین و  گانت جدول تهیه  9

 پژوهش در

 

 دکتر سلیمي

10   

 ن شدهويارائه کار گروهي پروپوزال های تد 

 

 دکتر سلیمي

 دکتر سلیمي ن شدهويارائه کار گروهي پروپوزال های تد  11

 دکتر سلیمي ن شدهويارائه کار گروهي پروپوزال های تد  12

 دکتر سلیمي ن شدهويی تدارائه کار گروهي پروپوزال ها  13

 


