
 

 دانشکده 

 ترمی  قالب نگارش طرح درس

 
 پزشکی  مخاطبان: (Bروش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد )گروه   عنوان درس : 

 براساس هماهنگی قبلی ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:          واحد 33/1 تعدادواحد:

 می دکتر یحیی سلی مدرس:         1400-99، 10-8دو شنبه ها، زمان ارائه درس:  

 درس و پیش نیاز: 

 

 هدف کلی درس : 

یک پروپوزال پژوهشی با تمام مراحل آن را تهیه  دانشجو چهارچوب یک پروپوزال پژوهشی را شرح دهد. دانشجو 

اهمیت و جایگاه پزشکی مبتنی بر شواهد  دانشجوجستجوی منابع الکترونیکی سالمت را انجام دهد. دانشجو د. نمای

رسش های بالینی و سایر پرسش های مرتبط با سالمت را به یک پرسش قابل جستجو  ند پبتوادانشجو را شرح دهد. 

بتواند چند مقاله  دانشجو را بر اساس پرسش فرموله انجام دهد. جستجوی شواهد  دانشجو و فرموله تبدیل کند.

د  ش را بداند و بتواناصول اخالق در پژوهدانشجو پزشکی را از نظر آماری و روش تحقیق بررسی کرده و نقد نماید. 

 انها را در تحقیق به کار بندد.

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

آشنایی دانشجو با تعریف تحقیق، روشهای تعیین اولویت های تحقیقاتی، انتخاب موضوع پژوهش، منابع   .1

 موضوع بانتخا

،  مساله  بیان  و عنوان نویتد ،قیقاتیحپیش نویس طرح ت ، اهمیت و ساختارمفهوم آشنایی دانشجو با .2

 متون  بررسی

  در آنها کاربرد و متغیرها ، انواعپژوهش های فرضیه یا پرسشها پژوهش، اهداف   تنظیم با دانشجو آشنایی .3

 ها داده آوری  جمع ابزارهای و تحقیق

 نمونه   حجم  تعیین و گیری نمونه های شیوه  آشنایی دانشجو با .4

 العاتیانواع طرح های مط با  دانشجو آشنایی .5

 پژوهش  در اخالق با  انشجود آشنایی  .6

 منابع الکترونیکی سالمتجستجوی  جویان باآشنایی دانش .7

 اهمیت و جایگاه پزشکی مبتنی بر شواهدجویان با آشنایی دانش .8

 جستجوی شواهدپرسش های بالینی و    فرموله بندیجویان با آشنایی دانش .9

 نقد مقاالت علمی   جویان باآشنایی دانش .10

 

 

 

 تفکیک اهداف کلی هر جلسه: یژه به اهداف و

 

 بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول: 

وع پژوهش، منابع انتخاب  ضآشنایی دانشجو با تعریف تحقیق، روشهای تعیین اولویت های تحقیقاتی، انتخاب مو

 موضوع 



 

 اهداف ویژه جلسه اول: 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد 

 .درا تعریف کن تحقیق-1-1

 را بشناسد.  ی تحقیقاتین اولویت هاروشهای تعیی -1-2

 کند.  انتخابرا  موضوع پژوهش  1-3

 رابشناسد.  منابع انتخاب موضوع   1-4

 : دومهدف کلی جلسه  .

 متون  بررسی،  مساله  بیان  و عنوان تدوین ،قیقاتیحپیش نویس طرح ت ، اهمیت و ساختارمفهوم آشنایی دانشجو با

  دوماهداف ویژه جلسه 

 قادر باشد  در پایان دانشجو 

 را بداند.  قیقاتیحپیش نویس طرح تاهمیت  دانشجو   2-1

 د. را بشناس قیقاتیحپیش نویس طرح تساختار و اجزار دانشجو   2-2

 .عنوان یک طرح تحقیقاتی را بنویسددانشجو بتواند  2-3

   یک طرح تحقیقاتی را بنویسد  مساله بیان دانشجو بتواند 2-4

 دهد انجام متون بررسیبرای یک موضوع مشخص تون را درک کرده و م  اهمیت بررسیدانشجو بتواند  2-5

 

 : سوم ههدف کلی جلس

  و تحقیق در آنها کاربرد و متغیرها ، انواعپژوهش های فرضیه یا پرسشها پژوهش، اهداف   تنظیم با دانشجو آشنایی

 ها داده آوری  جمع ابزارهای

   سوم هاهداف ویژه جلس

 در پایان دانشجو قادر باشد 

 را نام ببرد.  پژوهش اهدافانواع  3-1

 ح دهدضیتفاوت اهداف، سواالت و فرضیات را تو 3-2

 بنویسد. موضوع مشخصیک  یبرا  را  اهداف، سواالت و فرضیات 3-3

 را شرح دهد.  آنها کاربرد و متغیرها انواع  3-4

 رد. برا نام ب  ها داده آوری جمع  ابزارهای 3-5

 

 : چهارمهدف کلی جلسه 

 نمونه   حجم  تعیین و گیری نمونه های شیوه  شجو باآشنایی دان

   چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد 

 . نام ببردرا  گیری نمونه مختلف های شیوه 4-1

 برای تحقیقات متداول در حوزه سالمت حجم نمونه را تعیین کند. 4-2

 :پنجم ی جلسههدف کل

 اتیانواع طرح های مطالع با  دانشجو آشنایی

 



  پنجماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد 

 مختلف را نام ببرد.  اجزا مهم طرح های مطالعاتی .5-1

 را تشخیص دهد. مختلف  یمطالعاتطرح های  5-2

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

 پژوهش  در اخالق با  انشجود آشنایی 

  ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد 

 . ژوهش را درک کندخالق در پاهمیت مباحث ا 6-1

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 منابع الکترونیکی سالمتجستجوی  جویان باآشنایی دانش

 

  هفتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد 

 به جستجو بپردازند.   Pubmedاز طریق  Medlineپزشکی  اطالعاتی در پایگاهبتوانند  دانشجویان  7-1

   به جستجو بپردازند. SCOPUS پزشکی اتیاطالع استنادی  در پایگاهبتوانند  جویاندانش 2-7

 . به جستجو بپردازندWeb of Scienceپزشکی  اطالعاتیاستنادی   در پایگاهبتوانند  دانشجویان  3-7

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 اهمیت و جایگاه پزشکی مبتنی بر شواهدجویان با آشنایی دانش

  تمهشاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد 

 توضیح دهد. مبتنی بر شواهد راپزشکی تعریف  1-8

 ذکر کند. ضرورت و اصول اولیه پزشکی مبتنی بر شواهد را  2-8

 

 سه نهم: هدف کلی جل

 براساس آن  جستجوی شواهدپرسش های بالینی و    فرموله بندیجویان با آشنایی دانش

   نهماهداف ویژه جلسه 

 شجو قادر باشد در پایان دان

 طراحی کند.  سوال را  PICOسواالت پژوهشی خود را تبیین کند و بر اساس  1-9

 جستجو کند. برای سوال خود را  شواهد  تی بهتریناپایگاههای اطالعدر  2-9

 

 : دهمسه هدف کلی جل

 نقد مقاالت علمی   جویان باآشنایی دانش

  همد اهداف ویژه جلسه 



                                                                     نام و امضای مدیر گروه:                                               نام و امضای مدرس: 

 دانشکده:  EDOنام و امضای مسئول

                                                                         رسال:                        اتاریخ                          تاریخ تحویل:                     

 تاریخ ارسال : 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد 

 . بشناسدانواع مطالعات را  دانهاقنارزیابی های ابزار 1-10

 مقاالت با کیفیت را انتخاب کند. ، رتبطم  از بین شواهد 2-10

 

 

 منابع: 

 ، نشر سالمی آخرین چاپ.علوم پزشکیدرقیق و روش تحح، آمار ح، شریف نیا س  حجتی -1

 1386نشر ویستا، ، دپزشکی مبتنی بر شواهاکبر سلطانی،  -2

 ش تدریس:رو

 تمرین خنرانی و س

 وسایل آموزشی : 

 برد  وایت - پاورپوینت -روژکتور پ-کامپیوتر

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب   روش        آزمون 

 درصد(

 ساعت  تاریخ  

سوال تشریحی/   کوئیز 

 چهار جوابی 

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

آزمون میان 

 ترم  

--- --   

آزمون پایان  

 ترم 

سوال تشریحی/  

 چهار جوابی 

   درصد  70

حضور فعال در  

 کالس

شرکت در 

 بحث  

   رصدد 20

 

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

 

 

 

 



 و پزشکی مبتنی بر شواهدروش تحقیق  جدول زمانبندی درس

 روز و ساعت جلسه : 

 

 مدرس موضوع هر جلسه               تاریخ جلسه

1  
 

آشنایی دانشجو با تعریف تحقیق، روشهای تعیین  

نتخاب موضوع پژوهش، منابع  اولویت های تحقیقاتی، ا

 موضوع بانتخا

 دکتر سلیمی 

2  
 

پیش نویس   ، اهمیت و ساختارمفهوم آشنایی دانشجو با

  بررسی ،  مساله بیان  و عنوان تدوین ،قیقاتیحطرح ت

 متون 

 دکتر سلیمی 

  یا پرسشها پژوهش، اهداف   تنظیم با دانشجو آشنایی  3

  در آنها کاربرد و متغیرها  ، انواع پژوهش های فرضیه

 ها داده آوری  جمع ابزارهای و تحقیق

 دکتر سلیمی 

  تعیین و گیری نمونه های شیوه  آشنایی دانشجو با  4

 نمونه حجم

 دکتر سلیمی 

 دکتر سلیمی  انواع طرح های مطالعاتی با  دانشجو آشنایی  5

 دکتر سلیمی  پژوهش  در اخالق با  انشجود آشنایی   6

منابع الکترونیکی  جوی جست جویان باآشنایی دانش  7

 سالمت

 دکتر سلیمی 

اهمیت و جایگاه پزشکی مبتنی بر  جویان با آشنایی دانش  8

 شواهد

 تر سلیمی دک

پرسش های بالینی و    فرموله بندیجویان با آشنایی دانش  9

 جستجوی شواهد

 دکتر سلیمی 

 دکتر سلیمی  نقد مقاالت علمی   جویان باآشنایی دانش  10

    

    

    

 


