
 

 بهداشت دانشکده

 گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 

  99-0011سالمت ترم دوم  یروش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقا :عنوان درس 

 سالمت یارشد  آموزش بهداشت و ارتقا یکارشناسترم دوم  انیدانشجو مخاطبان:

                (یحد عملوا 1.1و  یواحد نظر 0.1واحد ) 2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    

 هرهفته سه شنبه یروزها00 تیلغا 02ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

واحد  0.1 یبرا هکبق زمانبندی دانشکده ط  99-0011 یلیدوم سال تحص مسالیهفته اول تا هفدهم ن(   یلیزمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحص

کمی از نوع مداخله ای برای یکی از موضوعات اولویت دار آموزش بهداشت و  یک پروپوزال مطالعه ساعت 01احد عملی و 1.1تدریس و برای  جلسه 01 ینظر

 می گرددطراحی و ارائه  وسط دانشجوتارتقای سالمت 

 رتقای سالمتا  Ph.D دکتر بهروز حمزه مدرس: 

 ن( ندارد)یا همزما درس و پیش نیاز:

 

مبانی و روش شناسی پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت با رویکرد کاربردی و استفاده از نظریه های  دروم رد مزال یاه تراهم و شناد بسک هدف کلی درس :

  تخصصی و طراحی و تنظیم طرح پژوهشی 

 

 : )جهت هر جلسه یک هدف( نظری هداف کلی جلساتا

  انتخاب مسئله پژوهشو  یان نامهپا ساختار ،مراحل پژوهش علمی ،کلیات پژوهش کسب دانش در مورد -0

 سالمت یدر آموزش بهداشت و ارتقا یانواع مطالعات کم و رویکردهای کمی در پژوهش کسب دانش در مورد -2

 طرح یمسئله و ضرورت اجرا انی، بیلمدر متون ع یسوابق پژوهش در مسئله، مرور یکسب دانش در مورد جستجو -1

 ی پژوهشها هیفرضو  تسواال، فداها، رهایمتغ کسب دانش در مورد -0

 محااسبه حجم نمونه و روشهای نمونه گیری کسب دانش در مورد  -1

 اداده ه یجمع آور یابزارها ییایو پا ییرواو  ها ی دادهروشها و ابزارهای جمع آور کسب دانش در مورد -6

 روشهای آماری تحلیل داده ها کسب دانش در مورد -1

 نوشتن روش اجرا وهشی کسب دانش در مورد -8

 تسالم یآموزش بهداشت و ارتقادر پژوهش های و انواع مطالعات کیفی رویکرد کیفی  کسب دانش در مورد -9

 در مطالعات کیفی داده ها یجمع آورو ابزارهای  روشها ،تنظیم سواالت پژوهش کسب دانش در مورد - 01

 شدر پژوهاخالق در مورد کسب دانش  – 00

 هشمدیریت پژو ردمو کسب دانش در -02

  و نوشتن کاربست نتایج سینویرفرنس  ، گزارش نتایج کسب دانش در مورد - 01

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ل:جلسه او یلهدف ک

 نتخاب مسئله پژوهش ه، انام انیپاو ساختار  یپژوهش و مراحل پژوهش علم اتیکسب دانش در مورد کل

 

 ول:اهداف ویژه جلسه ا

 :دانشجو قادر باشد انیدر پا

 تحقیق را تعریف نماید

 دهد حیراتوض قیضرورت انجام تحق

 درا توضیح ده قیروش تحق میو مفاه اتیکل

 نمایدرا بیان  یاتقیتحق یها تیولاو نییعهای ت روش

 را توضیح دهد عاب موضونتخاروش 

 را شرح دهد نامه انیساختار پا

 
 

 

 :دومجلسه  یهدف کل

 سالمت یدر آموزش بهداشت و ارتقا یدر پژوهش و انواع مطالعات کم یکم یکردهایرورد در مو ب دانشکس

 

 :دومجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 انواع مطالعات کمی را نام ببرد

 نام ببرد رایه نومطالعات اولیه وثا

 مطالعات کاربردی و بنیادی را تعریف کند

 تعریف کندده و بر نامتوصیفی را  لعات مطا



 کند فیعرتحلیلی را نام برده و تمطالعات  

 را تعریف کندتجربی و نیمه تجربی مطالعات 

 مظالعات ثانویه را نام برده و تعریف کند

 

 

 

 :مسو جلسه یهدف کل

 طرح یمسئله و ضرورت اجرا انیب ،یدر متون علم یسوابق پژوهش در مسئله، مرور یجستجوکسب دانش در مورد 

 

 :سومجلسه  ژهیو فدااه

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 درا توضیح ده سوابق پژوهش یجستجواهمیت 

 متون را نام ببردمرور  برایمهم  پایگاههای اطالعاتی

 یح دهدبه طور مختصر توضنحوه جستجو در پایگاههای اطالعاتی را 

 بیان مسئله با استفاده از مطالعات پیشین را شرح دهدنحوه نوشتن 

 نماید.بیان  نیشیمطالعات په به اهمیت موضوع  و جرای طرح را با توجت اورضر
 
 
 

 

 :چهارمجلسه  یهدف کل

 پژوهش یها هیاهداف، سواالت و فرض رها،یمتغ کسب دانش در مورد 

 

 :چهارمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 انواع متغیر را نام ببرد

 متغیر مستقل را توضیح دهد

 سته را توضیح دهدبوار تغیم

 ح دهدهدف کلی و اهداف ویژه را توضی

 نحوه نوشتن سواالت و فرضیه های پژوهش را بیان نماید

 
 

 

 :پنجمجلسه  یهدف کل

 یرینمونه گ یکسب دانش در مورد محااسبه حجم نمونه و روشها

 

 :پنجمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 دینما انیکل جامعه را ب یااستفاده از نمونه بج علت

 دهد حیمحاسبه حجم نمونه را بطور مختصر توضروشهای 

 را نام ببرد یرینمونه گ یروشها انواع

 دهد حیمهم را توض یریروش نمونه گ چند
 
 

 

 :ششمجلسه  یهدف کل

 ه هاداد یآور جمع یابزارها ییایو پا ییداده ها و روا یجمع آور یروشها و ابزارها کسب دانش در مورد

 

 :ششمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 را نام ببرد  هاداده یآورگرد یهاروش

 توضیح دهددادهها را  یآورگرد یروشها

 مراحل تهیه پرسشنامه را بیان نماید

 نام ببردروایی ابزار سنجش را انواع 

 روایی محتوا را توضیح دهد

 سازگاری درونی را توضیح دهد

 نجش را توضیح دهدر سپایایی ابزا

 مقیاسهای مورد استفاده در پرسشنامه را شرح دهد

 

 



 

 :هفتمجلسه  یهدف کل

 داده ها لیتحل یآمار یروشها کسب دانش در مورد

 

 :هفتمجلسه  ژهیو اهداف

 شجو قادر باشد:دان انیپا در

 را به طور مختصر توضیح دهد داده ها لیتحل یآمار یروشها

 ببردنام را  صیفیتو آمار یروشها

 را توضیح دهد تمایل مرکزی هایشاخص

 دهد حیرا توض یپراکندگ یشاخص ها

 دهد حیرا توض یچولگ یها شاخص

 دهد حیرا توض یدگیکش یها شاخص

 را نام ببرد رامتری و ناپارامتری(ا)پ ی آزمونهای آمار استنباط

 ح دهدیچند روش آمار استنباطی رایج را توض

 

 

 

 :هشتمجلسه  یهدف کل

  نوشتن روش اجرا وهیشدر مورد  دانشکسب 

 

 :هشتمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 رح را بیان نمایدنوشتن روش اجرای طو ترتیب روال 

 توضیح دهد روش اجرا را یسه قسمت نسبتاً مجزا

 بنویسد بیان نماید شرکت کنندگان و طرح پژوهشدر بخش  مواردی که باید

 دینما فیررا تع یجامعه آمار

  دهد حیرا توض یرینحوه نوشتن حجم نمونه و روش نمونه گ

 دینما انیب سدیبنو ابزار یا تکالیفدر بخش  دیکه با یموارد

 را توضیح دهد پرسشنامه ها ییایو پا ییداده ها و روا یجمع آور بزارهایانحوه نوشتن ا

 را توضیح دهد هاشیوه گردآوری دادهنحوه نوشتن  

 

 

 

 

 

 :نهمجلسه  یهدف کل

 سالمت یآموزش بهداشت و ارتقا یدر پژوهش ها یفیو انواع مطالعات ک یفیک کردیرو کسب دانش در مورد

 

 :همنجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 را تام ببرد یفیانواع مطالعات ک

 را توضیح دهد قیعم یمصاحبه هاروش 

 دهد حیرا توض متمرکز ای  یگروه کانونروش 

 دده حیرا توض یقوم نگار قاتیحقش تور

 دهد حیرا توض یمطالعه مورد قیروش تحق

 

 

 :دهمجلسه  یهدف کل

  یفیداده ها در مطالعات ک یجمع آور یو ابزارها وهش، روشهاپژ سواالت میتنظکسب دانش در مورد 

 

 :دهمجلسه  ژهیو اهداف

 قادر باشد:دانشجو  انیپا در

 دهد حیتوض یفیرا در مطالعات ک یردف یو باورها اتیتجرب فیتوصنفش 

 دهد حیرا توضزبا یپرسش ها

 دهد حیرا توضنیمه ساختار یافته  یپرسش ها

 دده حیرا توض متمرکز و مشاهده شرکت کنندگان ی، گروه ها قیعم یمانند مصاحبه ها افتهیساختار  مهین یروشها

   دهد حیرا توضکنند  یسؤال م یکه محققان در مرحله بعد یشرکت کنندگان بر نحوه و سؤاالت یاسخهاپ ریأثت

 



 

 :یازدهمجلسه  یهدف کل

 اخالق در پژوهش کسب دانش در مورد 

 

 :یازدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 مختلف اخالق در پژوهش را نام ببرد یجنبه ها

 دهد حیرا توض قیتحق ندیدر فرا ریو منافع همه افراد درگ تیرضا

 دهد حیآگاهانه بطور کامل توض تیمورد فرم رضا در

 بودن اطالعات را شرح دهد دمحرمانه

 

 

 :دوازدهمجلسه  یهدف کل

 پژوهش تیریمد ردمو کسب دانش در

 

 :دوازدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 توضیح دهد ت راجدول گان

 نحوه بودجه بندی طرح را شرح دهد

 کردن محدودیت و مشکالت طرح را بیان نماید اهمیت مطرح

 

 

 :سیزدهمجلسه  یهدف کل

  جیو نوشتن کاربست نتا یسیرفرنس نو، جیگزارش نتا دکسب دانش در مور 

 

 :سیزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 شد:دانشجو قادر با انیپا در

 

 ا توضیح دهدر پایان نامهنوشتن قسمت نتایج نحوه 

 دهد حیمه را توضنا انیپاحث بنحوه نوشتن قسمت 

 دهد حینامه را توض انیپا ینتیجه گیرنحوه نوشتن قسمت 

 دهد حیرا توض کاربست نتایجحوه نوشتن اهمیت ون

 توضیح دهد انواع رفرنس نویسی را نام ببرد و

 

 

 

 ا ساعت(: 71) جمعا  جلسه چهاردهم تا پایان ترمملی واحد ع 5.0

 نماید و ارائه یطراحسالمت  یدار آموزش بهداشت و ارتقا تیاز موضوعات اولو یکی یبرا یاز نوع مداخله ا یمپروپوزال مطالعه ک کیدر طول ترم هر دانشجو 

 

 

 منابع:

 یانتشارات دانشگاه علوم پزشک ،یکاربرد یو روش ها ی: مراحل علمقی. روش تحقبایفر یثانو یشهرک ،یفاطمه رخشان-

 چاپ نیآخر ،یبهشت دیشه

 یسالمت، راهنما یو همکاران. روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقا یامام دیر، رفعت سحسن افتخا ،یمحسن صفار -

 شیرایو نی، آخر 0190اول، تابستان  شیرایت آثار سبحان، ورساهه، انتشارا نگارش

 اهدانشگ نتشاراتا یدر علوم اجتماع یفیک قیتحق ی. روش هایشماع یاستربرگ، ترجمه احمد پور احمد، عل یج نیستیکر -

 شیرایو نیآخر زد،ی

 دو . چاپ چهارم، انتشارات نشر راستیو بهداشت، و یدر علوم پزشک قی.روش تحق یاکبر یعل ریام قهیصد ،یدیعابد سع الیژ-

 0190 ،یساهم

1. Cottrell RR, McKenzie JF. Health Promotion and Education Research Methods. USA: 
Jones and Bartlett Pub. Last edition 

2. Dawson C. a practical guide to research methods, a user friendly manual for mastering 

research techniques and projects. UK: Oxford. Last edition. 
3. Bruce N, Pope D, Stanistreet D. Quantitative methods for health research: a practical 

Interactive guide. John Wiley & Sons. Last edition. 
4. Salazar LF, Crosby RA, DiClemente RJ. Research methods in health promotion. John 
Wiley & Sons. Last edition. ion 
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 EDOنام و امضای مسئول                 ی مدیر گروه:          ام و امضان      دکتر بهروز حمزه    مدرس:  نام و امضای

 بهداشت ه:دکانشد 

 تاریخ ارسال :                                               اریخ ارسال:  ت              75/77/99تاریخ تحویل:  

 

 یمتن در کالس مجازو  ریاوو استفاده از تص یسخنران

 

 وسایل آموزشی :

Power point ینترنتیبصورت ا دیبا استفاده از سامانه نو یجازم یو کالسها 

 

 سنجش و ارزشیابی 

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

 //////////////////////// /////////////////////////// ----------------- ------------- کوئیز

    امتحان کتبی تشریحی ترم آزمون میان 

چهار بی امتحان کت ن پایان ترمآزمو

 گزینه ای

 طبق برنامه دانشکده طبق برنامه دانشکده 01%

به به موقع پاسخ  حضور فعال در کالس

 تسواال

   فیو انجام تکال

 سیزدهماول تا هفته  11%

دوم سال  مسالین

   99-0011 یلیتحص

 درطول هفته مربوطه

 کیطراحی و ارائه 

 یپروپوزال مطالعه کم

 یمداخله ا از نوع

 توسط دانشجویان 

تا هفدهم  دومهفته  %21  طرحارزیابی 

دوم سال  مسالین

   99-0011 یلیتحص

 در طول ترم

 
 

 نشجو:مقررات کالس و انتظارات از دا

 فیو ارسال به موقع تکال ینترنتیا یه به موقع از کالسهااستفاد -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 رفتار سالمت رییو تغ یزیبرنامه ر یدلهاها و م هینظر سندی درجدول زمانب

 روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

 هفته اول

 

انتخاب و  نامه انیساختار پا ،یمراحل پژوهش علم ،شپژوه اتیکل آشنایی با 

 مسئله پژوهش

 دکتر بهروز حمزه

در آموزش بهداشت و  یو انواع مطالعات کمدر پژوهش  یکم یکردهایورآشنایی با  دوم هفته 2

 سالمت یارتقا

 کتر بهروز حمزهد

مسئله  انیب ،یلمدر متون ع یسوابق پژوهش در مسئله، مرور یجستجو آشنایی با سوم هفته 3

 طرح یو ضرورت اجرا
 

 دکتر بهروز حمزه

 پژوهش یها هیرضاهداف، سواالت و ف رها،یمتغآشنایی با  چهارم هفته 4
 

 هروز حمزهدکتر ب

  یرینمونه گ یمحااسبه حجم نمونه و روشهاآشنایی با  پنجم هفته 5
 

 دکتر بهروز حمزه

جمع  یابزارها ییایو پا ییداده ها و روا یورجمع آ یروشها و ابزارهایی با آشنا ششم هفته 6

 داده ها یآور

 

 دکتر بهروز حمزه

 داده ها لیحلت یآمار یروشهاآشنایی با  هفتم هفته 7

 

 هدکتر بهروز حمز

 نوشتن روش اجرا وهیشآشنایی با  هشتم هفته 8

 

 دکتر بهروز حمزه

آموزش بهداشت و  یپژوهش ها در یفیو انواع مطالعات ک یفیک کردیروآشنایی با  نهم هفته 9

 متسال یارتقا

 

 دکتر بهروز حمزه

داده ها در مطالعات  یجمع آور یزارهاشها و ابسواالت پژوهش، رو میتنظآشنایی با  دهم هفته 11

 یفیک

 

 دکتر بهروز حمزه

 اخالق در پژوهشآشنایی با  یازدهم هفته 11

 

 دکتر بهروز حمزه

 و مشکالت( تهایمحدود ،یبودجه بند ،یپژوهش )زمان بند تیریمد آشنایی با دوازدهم هفته 12

 

 دکتر بهروز حمزه

 دکتر بهروز حمزه جینوشتن کاربست نتاو  یسیرفرنس نو  ج،یگزارش نتاآشنایی با  زدهمیهفته س 13

 دکتر بهروز حمزه انیتوسط دانشجو یاز نوع مداخله ا یپروپوزال مطالعه کم کیو ارائه  یطراح چهاردهم هفته 14

 دکتر بهروز حمزه انیتوسط دانشجو یاز نوع مداخله ا یپروپوزال مطالعه کم کیو ارائه  یطراح پانزدهم هفته 15

 دکتر بهروز حمزه انیتوسط دانشجو یاز نوع مداخله ا یپروپوزال مطالعه کم کیو ارائه  یطراح شانزدهم هفته 16

 دکتر بهروز حمزه انیتوسط دانشجو یاز نوع مداخله ا یپروپوزال مطالعه کم کیو ارائه  یطراح هفدهم هفته 17

 دکتر بهروز حمزه انیوسط دانشجوت یوع مداخله ااز ن یوزال مطالعه کمپروپ کیو ارائه  یطراح در طول ترم  18

 دکتر بهروز حمزه انیتوسط دانشجو یاز نوع مداخله ا یوزال مطالعه کمپروپ کیو ارائه  یطراح طول ترم در 19

 روز حمزهدکتر به انیتوسط دانشجو یاز نوع مداخله ا یپروپوزال مطالعه کم کیو ارائه  یطراح طول ترم در 20



 وز حمزهدکتر بهر انیتوسط دانشجو یاز نوع مداخله ا یپروپوزال مطالعه کم کیئه و ارا یطراح رمطول ت در 21

 دکتر بهروز حمزه انیتوسط دانشجو یاز نوع مداخله ا یپروپوزال مطالعه کم کیو ارائه  یطراح در طول ترم 22

 


