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کارشناسی ارشد :حصیلیتيرشتهو مقطع آموزش پزشکی:گروه آموزشییپزشک:دانشکده

نظري     5/1واحد عملی، 5/0:    دنوع واح2:تعداد واحد)  1(شیوه هاي تحقیق در آموزش:نام درس
:مکان برگزاري:زمان برگزاري کالساردند:یش نیازپ

، عضو هیأت علمی گروه آموزش پزشکیدکتر زهره سهرابی:مسئول درس:تعداد دانشجویان
دکتر زهره سهرابی:مدرس

:شرح دوره
آمـوزش  هـاي  علـوم رفتـاري و شـناخت قلمـرو پـژوهش     هاي پژوهش در و روشبا مفاهیم دانشجوآشناییبه منظور

در انتخـاب و طراحـی   هاي پـژوهش  ضمن آشنایی با کلیات روشدانشجوگردد، تا ، این واحد درسی ارائه میپزشکی
هاي اولیه و ضروري دست یابد و  در انتخاب عنوان و ارائـه  هاي آموزشی به مهارتپژوهشروش پژوهشی متناسب با 

. زم را داشته باشدي کارشناسی ارشد توانایی الطرح تحقیقاتی خود در دوره

: هدف کلی
) شتن پروپوزالنو( یطرح پژوهشکیو مراحل آن و ارائه قیبا اصول روش تحقانیدانشجوییآشنا

:اختصاصیاهداف 
:روداز فراگیران انتظار می

.دهدحیانتخاب موضوع را توضيهااریمع•
.را بشناسد و در عمل اجرا کند یقاتیموضوع تحقافتنیمنابع •
دهدحیمسئله را توضانینحوه نوشتن ب•
.سدیرا بنویعنوان مناسبیمثال عملکیکند و با انیرا بیقاتیطرح تحقکینوشتن عنوان قهیطر•
.سدیبنوهیسوال و فرضیقاتیطرح تحقکیيبرا•
.دینماحیرا تشراتیو فرضسئواالت پژوهشی–یاهداف پژوهشحینگارش صحيهایژگیو•
.دینماحیرا تشرریمتغفیدر مطالعات و تعررهانقش متغی–تیرا از لحاظ ماهرهایواع متغان•
.دینماحیمخدوش کننده را تشرریمتغ) حذف(کنترل يراهها•
.دهدحیرا توضيرینمونه گيروشها•
.

:هاي تدریسشیوه
*پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله*بحث گروهی

:وظایف و تکالیف دانشجو
هاي درسیارائه پروژه

:  وسایل کمک آموزشی
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*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
%65)حیطه شناختی(هاآزمون 
%35)حیطه مهارتی(پروپوزالارائه 

نوع آزمون
تشریحی -آزمون کتبی

: منابع پیشنهادي براي مطالعه

Cohen, L. Manion, L. Morrison, K. ( 2011) Research methods in education

Gall, M.D., Gall, J.P.,& Borg, W. Educational research: An introduction Boston arson
Education, latest edition

1393:علی دالور، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات پیام نور
ریچارد شیولسون ،  ترجمه علیرضا کیامنش، استدالل آماري در علوم رفتاري ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، 

،1380چاپ چهارم، ، تهران، پارسا،)پژوهشيهاهیپا(يدر علوم رفتاریشناخت روش علم،یدرعلیحهومن،
فولم/ طربذیياههتر رشایو س... ادصتاقتریدیم: یاعمتاجوملدر عقیقحتياهروش،يمهد،يزیپارنژادرانیا
.1388،راندیم: رانهت]/ 3تراسوی/ [يزاریژاد پنرانایيدهم

ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر سهرابیتعریف تحقیق1
دکتر سهرابیانتخاب موضوعيهااریمع2
دکتر سهرابییقاتیموضوع تحقافتنیمنابع شناسایی 3
دکتر سهرابیمسئلهانینحوه نوشتن ب4
دکتر سهرابییقاتیطرح تحقکینوشتن عنوان قهیطر5
بیدکتر سهرااهداف نییتع6
دکتر سهرابیاتفرضی–سئواالت 7
دکتر سهرابیریمتغفیدر مطالعات و تعررهانقش متغی8
دکتر سهرابیمخدوش کنندهریمتغ) حذف(کنترل يراهها9
دکتر سهرابیيرینمونه گيروشها10
دکتر سهرابیمتون  یبررس11
دکتر سهرابیشناسایی ساختار گزارش پژوهش12
دانشجویانروپوزال توسط دانشجوارائه پ13
دانشجویانارائه پروپوزال توسط دانشجو14


