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 به نام خدا

 بهداشتدانشکده 

 طرح درس

 

 4بهداشت عمومی، کارشناسی پیوسته، ترم دانشجویان مخاطبان:           تحقیق روشعنوان درس: 

        واحد عملی 1واحد تئوری  2: تعداد واحد

 دانشکده بهداشت 8-11ساعت  هادوشنبه فراگیر: سؤاالتاعت پاسخگویی به س

            98-99 دومنیمسال   شنبه هر هفتهیک 11/11-11/12ساعت زمان ارائه درس:  

 بهداشتدانشکده  4کالس محل برگزاری: 
 ندارد :نیازیشپمشخص بودن                            کریانی دکتر علی کاظمی -رضایی دکتر منصور مدرس:

  

 : رسهدف کلی د

تحقیق و تهیه طرح پژوهشی،  هایروشزمینه انواع  دانش و مهارت درمنظور كسب به و اصول روش تحقیق آشنایی با مفاهیم

حل مشکالت سالمتی در سطح فرد، گروه و جامعه در قالب جهت  ائی و ارزیابی مراحل اجرای تحقیقهای اجرطراحی قدم

 فراهم آوردن فرصت یادگیری و تحقیقاتی  هایپروژه

 

 اهداف کلی جلسات:

 در نظام خدمات بهداشتی درمانی. ضوابط و معیارهای آن ها،مفهوم تحقیق علمی، ویژگی (1

 عنوان پژوهش، بیان مسئله. (2

  .انواع منابع و بررسی متون (3

 .انواع مطالعات (4

 اهداف، فرضیات و سؤاالت پژوهش. (5

 .گیریهای اندازهتعریف آمار، اهمیت آن در علوم پزشکی و بهداشتی، متغیرها و مقیاس (6

 گیری و انواع آن. تعریف جامعه، نمونه، نمونه (7

 هاداده تحلیل و تجزیهمقدماتی آماری در  هایروش (8

 .هاآنها و اعتبار و پایایی آوری دادهجمع هایروش (9

 تشخیصی. هایتستمعیارهای حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی در  (11

 انواع خطاهای متداول در پژوهش (11

 اخالق در پژوهش (12

 یسی.ونگزارشپروپوزال و نوشتن نحوه  (13

 نحوه مرجع دهی منابع علمی (14

 مرور مطالب پیشین و رفع اشکاالت دانشجویان (15

 

:اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه  

 

 در نظام خدمات بهداشتی درمانی ها، ضوابط و معیارهای آنمفهوم تحقیق علمی، ویژگیهدف کلی جلسه اول: 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه اول: 

 علمیتعریف تحقیق  -1

 مرور كلی فرایند تحقیق -2

 اهمیت تحقیق در حوزه درمان و بهداشت و استفاده از معیارهای انتخاب موضوع -3
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 :قادر باشد در پایان دانشجو

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

 د.را شناسایی كنمعیارهای انتخاب مسائل بهداشتی و اولویت آن  2-1

 د.نمعیارهای انتخاب موضوع را بیان كضوابط و  3-1

 دنطرح تحقیقاتی را تدوین و تهیه ك مراحل مختلف یک 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 نماید. 1-2

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

 عنوانی مناسب برای پژوهش ارائه نماید. 3-2

 كند. وتحلیل  تجزیهرا  بر آن تأثیرگذارو عوامل  شدهانتخابمسئله  4-2

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

 

 

 بررسی متون، انواع منابعهدف کلی جلسه سوم: 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه سوم: 

 شناخت انواع منابع معتبر -1

 یاكتابخانه یجستجونحوه  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع منابع معتبر را بشناسد. -1-3

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

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

را توصیف نموده و زمان كاربرد و  روندیمهای بهداشتی بکار سیستم در تحقیقات غالباًبررسی را كه  هایروشانواع  -4-3

 انواع مطالعات را مشخص نماید. هایمحدودیت

 

 : انواع مطالعاتچهارمهدف کلی جلسه 

 : چهارماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 انواع مطالعات -1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

را توصیف نموده و زمان كاربرد و  روندیهای بهداشتی بکار مبررسی را كه غالباً در تحقیقات سیستم هایروشانواع  -1-4

 های انواع مطالعات را مشخص نماید.محدودیت

 ماید. ترین نوع مطالعه را جهت استفاده در طرح تحقیقاتی مشخص نمناسب  -2-4

 

 : اهداف، فرضیات و سؤاالت پژوهشپنجمهدف کلی جلسه 

 : پنجماهداف ویژه رفتاری جلسه 
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 اهداف، فرضیات و سؤاالت پژوهش  -1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دالیل نوشتن اهداف را برای طرح پژوهشی بیان كند. -1-5

 انواع اهداف را نام ببرد. -2-5

 ف هدف كلی و اهداف ویژه را بیان كند.یتعر -3-5

 د.ههای توصیف و تحلیلی را شرح دطرحتفاوت اهداف ویژه در  -4-5

 های اهداف پژوهشی را شرح دهد.ویژگی -5-5

 .تفاوت بین هدف كلی و اهداف ویژه را بداند -6-5

 .تعریف فرضیه را بیان كند -7-5

 .انواع فرضیه را نام ببرد -8-5

 .را  توضیح دهد مقابلتفاوت بین فرض صفر و  -9-5

  .مناسب بنویسد اتفرضیو   تسؤاالتحقیق اهداف برای  -11-5

 

 گیریهای اندازه: تعریف آمار، اهمیت آن در علوم پزشکی و بهداشتی، متغیرها و مقیاسششمهدف کلی جلسه 

 : ششماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 تعریف آمار -1

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

 گیریاندازه هایمقیاس -3

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بتواند تشخیص دهد. از هم را هاآنتعاریف آمار توصیفی و استنباطی را بداند و تمایز  -1-6

 هایی از كاربرد علم آمار در علوم پزشکی ارائه نماید.مثال -2-6

 گیری را تشخیص داده و بکار ببرد. ، مقیاس درست اندازهطالعهم موردگیری متغیرهای در اندازه -3-6

 .تعریف متغیر را بیان كند -4-6

 .در تحقیق نام ببرد هاآننقش ماهیت و انواع متغیرها را بر اساس  -5-6

 .كیفی را بیان كندكمی و متغیرهای  گیریاندازهمقیاس  -6-6

 .را بیان كند كنندهمخدوشو  ایزمینه هایتعریف متغیر -7-6

 .مستقل و وابسته را بیان كند یرهایمتغتعریف  -8-6

 .آماری مناسب شرح دهد هایروشانتخاب  ظرن ازتفاوت بین انواع متغیرها را  -9-6

 

 

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

 : هفتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 آشنایی با مفهوم جامعه و نمونه -1

 مربوط به آن هایویژگیتصادفی و  گیرینمونه هایروشآشنایی با  -2

 مربوط به آن هایویژگیو  یتصادف یرغ گیرینمونه هایروشآشنایی با  -3

 محاسبه حجم نمونه الزم -4

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بکار ببرد. یدرستتحلیل مسائل آماری این مفاهیم را به و مفاهیم جامعه و نمونه را تعریف كند و در تجزیه -1-7

 گیری در آمار را توضیح دهد.مفاهیم و اصول نمونه -2-7

 بیان كند.گیری را نمونه هایروشكاربرد هریک از  -3-7
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 گیری و انواع آن را بداند.طریقه نمونه -4-7

 برآورد میانگین یک جامعه تعیین كند. یتعداد نمونه الزم را برا -5-7

 برآورد نسبت یک جامعه تعیین كند.  یتعداد نمونه الزم را برا -6-7

 

 هاداده تحلیل و تجزیهمقدماتی آماری در  هایروش: هشتمهدف کلی جلسه 

 : هشتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 جداول فراوانی  -1

 ق، نسبی، درصد و تجمعیتعریف فراوانی مطل -2

 هاآنموارد استفاده و  انواع نمودارها -3

 مركزی هایشاخصمعرفی  -4

 پراكندگی هایشاخصی معرف -5

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دتشکیل جداول فراوانی متغیرهای گسسته و پیوسته را بدان دلیل -1-8

 د.طلق، نسبی، درصد و تجمعی را بدانتعریف فراوانی م -2-8

 را بشناسد. هاآناز موارد استفاده و انواع نمودارها  -3-8

 مركزی را نام ببرد یهاشاخصانواع  -4-8

 نام ببردهای مركزی موارد استفاده هركدام از شاخصو تفاوت  -5-8

 های پراكندگی را نام ببرد انواع شاخص -6-8

 های پراكندگی را بداند.مفهوم و دلیل استفاده از شاخص -7-8

 

 .هاآنها و اعتبار و پایایی آوری دادهجمع هایروش: نهمهدف کلی جلسه 

 : نهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 هاداده یآورجمع هایروشآشنایی با انواع  -1

 آن گیریاندازهآشنایی با مفهوم اعتبار و  -2

 آن گیریاندازهآشنایی با مفهوم پایایی و  -3

 :دانشجو قادر باشددر پایان 

 ها را توصیف كرده و مزایا و معایب هریک را بیان كند.آوری دادهمختلف جمع هایروش  -1-9

 جلوگیری از آن را ذكر كند. یهاراهها بیان كرده و داده یدر گردآورعلل مختلف تورش را  -2-9

 گیری را تعیین كند.گیری را توصیف و منابع اصلی خطای اندازهخصوصیات اندازه -3-9

 دهد. یحرا توضها هایی از اعتبار و پایایی را توصیف كرده و نحوه ارزیابی این جنبهجنبه -4-9

 معنای ضریب پایایی را تفسیر كند. -5-9

 

 تشخیصی هایتستمعیارهای حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی در : دهمهدف کلی جلسه 

 : دهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 تشخیصی هایتستویژگی در  و معیارهای حساسیتآشنایی با  -1

 تشخیصی  هایتستمعیارهای ارزش اخباری مثبت و منفی در آشنایی با  -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

تشخیصی، نحوه محاسبه  هایتستدر  یو منفضمن آشنایی با معیارهای حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت   -1-11

 .یردفراگرا  هاآن
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 خطاهای متداول در پژوهش انواعدهم: زیاهدف کلی جلسه 

 دهم:زیااهداف ویژه رفتاری جلسه 

 انواع خطاآشنایی با  -1

 شناسایی منابع خطا -2

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 .یردفراگرا  هاآنضمن آشنایی با انواع خطاها، نحوه محاسبه  -1-11

 را مورد استفاده قرار دهد. هاآنكاهش  هایروشمنابع خطا را تشخیص داده و  -2-11
 

 اخالق در پژوهش: دوازدهمهدف کلی جلسه 

 :دوازدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 آشنایی با اخالق در پژوهش -1

 تا نوشتن گزارش رعایت نکات اخالقی در انتخاب موضوع -2

 جرای تحقیقرعایت نکات اخالقی در ا -3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 یاز در اخالق در پژوهش بداند.موردننکات  -1-12

 

 نویسیگزارشنحوه نگارش پروپوزال و : سیزدهمهدف کلی جلسه 

 : سیزدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال -1

 آشنایی با نحوه نگارش گزارش طرح -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 د و انجام دهد.نحوه نگارش پروپوزال را بدان -1-13

 د.اهمیت ارائه گزارش را بدان -2-13

 د و نام ببرد.را بدان انواع گزارش -3-13

 نحوه نگارش گزارش را بداند. -4-13

 

 نحوه مرجع دهی منابع علمی: چهاردهمهدف کلی جلسه 

 : چهاردهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 منبع نویسی هایروشانواع آشنایی با  -1

 افزارنرممنبع نویسی با استفاده از آشنایی با  -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .را یاد بگیرد یافزارنرمضمن آشنایی با انواع متفاوت منابع، نحوه منبع نویسی  -1-14

 

 مرور مطالب پیشین و رفع اشکاالت دانشجویان: پانزدهمهدف کلی جلسه 

 : پانزدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 مرور مطالب پیشین -1

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .نقاط ضعف خود را یافته و اصالح نماید -1-15
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 منابع:

 2بهداشتی. ستوده مرام ا، دژكام م، زعیم م. جلد  هاییستمسكورلین، ایندرا پاتماناتان، آن براون لی. روش تحقیق در  -1

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

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

 ویرایش دوم.  1384اكبری ص. روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت. نشر سالمی تهران. چاپ اول سعیدی ع، امیر علی -3

 

 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

 درصد( برحسب)

 ساعت تاریخ

   درصد 11  حضور فعال در كالس

 پروپوزال )واحد عملی( كار عملی

 نویسی

  امتحان وقت دارندهفته بعد از  1تا  درصد 41

   درصد 51  كتبی )تئوری( ترمیانپاآزمون 

 

 مقررات و انتظارات از دانشجو:

 موقع سر كالسحضور مرتب و به -1

 مشاركت فعال در مباحث درسی -2

 تهیه و ارائه پروژه  -3

 

 نام و امضای مدرس:

علی دکتر  -دکتر منصور رضایی

 کاظمی کریانی

 مدیر گروه: نام و امضای

 کریانیعلی کاظمی دکتر 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 صفری یارؤدکتر 

 تاریخ ارسال: تاریخ ارسال: تاریخ تحویل:

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

 

 درس بندیزمانجدول 

 روز و ساعت جلسه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

در نظام خدمات بهداشتی  ها، ضوابط و معیارهای آنمفهوم تحقیق علمی، ویژگی 13/11/1398 1

 درمانی.

 كاظمیدكتر 

 كاظمیدكتر  عنوان پژوهش، بیان مسئله. 21/11/1398 2

 كاظمیدكتر   .انواع منابع و بررسی متون 27/11/1398 3

 رضاییدكتر  .انواع مطالعات 14/11/1398 4
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 دكتر كاظمی اهداف، فرضیات و سؤاالت پژوهش. 11/12/1398 5

 رضاییدكتر  .گیریهای اندازهتعریف آمار، اهمیت آن در علوم پزشکی و بهداشتی، متغیرها و مقیاس 18/12/1398 6

 رضاییدكتر  گیری و انواع آن. تعریف جامعه، نمونه، نمونه 25/12/1398 7

 رضاییدكتر  .هاداده تحلیل و تجزیهمقدماتی آماری در  هایروش 17/11/1399 8

 رضاییدكتر  .هاآنها و اعتبار و پایایی آوری دادهجمع هایروش 24/11/1399 9

 رضاییدكتر  تشخیصی. هایتستمعیارهای حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی در  31/11/1399 11

 رضاییدكتر   در پژوهشانواع خطاهای متداول  17/12/1399 11

 كاظمیدكتر  اخالق در پژوهش 14/12/98 12

 كاظمیدكتر  یسی.نوگزارشنحوه پروپوزال و  21/12/1399 13

 كاظمیدكتر  نحوه مرجع دهی منابع علمی 28/12/1399 14

 كاظمیدكتر  مرور مطالب پیشین و رفع اشکاالت دانشجویان 14/13/1399 15

 رضاییدكتر  مطالب پیشین و رفع اشکاالت دانشجویانمرور  11/13/1399 16
 


