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  بسمه تعالی 

   ایراندانشگاه علوم پزشکی 
  دانشکده بهداشت

   روش تحقیق در آموزش بهداشتطرح درس 
       1394ماه  مهر.*                                   آموزش بهداشتروش تحقیق در * نام درس: 

  ارشد آموزش بهداشتتحصیلی: رشته و مقطع . *                                    خدمات بهداشتیگروه آموزشی: 
  بهداشتمحل برگزاري: دانشکده . *                           طبق تقویم آموزشی* روز و ساعت برگزاري: 

                                                                 2* تعداد واحد: 
  مسئول درس: 
  عبادي فرد آذردکتر  

   88610120تلفن (دپارتمان): تلفن 
  بهداشت، گروه خدمات بهداشتیآدرس دفتر: دانشکده 

E-mail: dr_febadi@yahoo.com 
تــدوین  , روش علمی پژوهش و مراحل و انواع آن این درس با هدف کمک به دانشجویان جهت فراگیري: هدف کلی دوره

  می باشد.چاپ مقاله  ،شرکت در سمینار ،نوشتن مقاله ،و اجراي طرح تحقیقی

  هداف اختصاصی دوره ا
  در پایان دوره از فراگیران انتظار می رود تا قادر باشند :

o  ،تعریف تحقیق، روشهاي تعیین اولویت هاي تحقیقاتی، انتخاب موضوع پژوهش، منابع انتخاب موضوع  
o عنوان، بیان مساله، بررسی متون، تنظیم  اهداف پژوهش، پرسشها یا فرضیه پوزالمراحل تدوین یک پرو :

  اي پژوهش،ه
o  ،روش بررسی؛ متغیرها، انواع مطالعات، روش جمع آوري اطالعات، نمونه گیري، طرح جمع آوري داده ها

  طرح آنالیز اطالعات، مشکالت احتمالی، مالحظات اخالقی، پیش آزمایی روش تحقیق
o  ،طرح اجرایی  مطالعه  
o منابع و بودجه الزم 
o  اجراي طرح تحقیقی 
o  نوشتن مقاله 
o جهت سخنرانی ساخت پوستر و پاورپوینت ،نحوه فرستادن مقاله به همایش: یششرکت در هما  
o ه (نحوه ارسال مقاله به مجله) چاپ مقال 
o پژوهشی  رزومه وشتنن  
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  منابع اصلی درس
 ) روش تحقیق در علوم پزشکی، چاپ دوم، نشر طیب، تهران…خدمت، حسین و همکاران (

 Polit D, Hungler B, Beck C (…) Essentials of nursing research: methods, appraisal, and 
utilization (5th ed) .Philadelphia: Lippincott. 

پزشکی و پیراپزشکی مرتبط با روش تحقیق و مقاله نویسی و  ،بهداشتکلیه کتاب هاي موجود در کتابخانه دانشکده 
   شرکت در سمینار

  منابع فرعی و لینک هاي مرتبط
www.Iranmedex.com 
www.sid.ir 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc 
www.medscape.com 
jouybari.blogfa.com 

. فعالیت خارج از کالس با وقت قبلــی بــا هــر خ، پرسش و پاسنقدو  ها فعالیتارائه ، گروهی کار ،سخنرانیشیوه تدریس: 
 گروه از دانشجویان 

  :آنمربوط به  امتیاز نحوه ارزشیابی دانشجو و
  نمره  6,5): ارائه تکالیفالف) در طول دوره (

   ب) پایان دوره
  نمره  7,5: نمره کامل موقع آن دارده ج) کسب نمره کامل در هر مرحله بستگی به کیفیت و ارائه ب

عنوان تحقیــق . هاي دانشگاه مبنی بر ترویج آموزش پاسخگو طراحی شده است هاي یادگیري بر اساس سیاست فعالیت ه)
  نیازهاي جامعه باشد.بر اساس 

   نمره مازاد جهت تشویق دانشجو
  

  مطابق قوانین آموزشی دانشکده اعمال خواهد شد. مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو :
*****  

نمره   نمره  ارزشیابیجزئیات نحوه 
  دانشجو

  جلسه دوم کالسارائه عنوان تحقیق به همراه حداقل سه مقاله فارسی و انگلیسی. 
  

    

      ارائه ابزار تحقیق و روش کار به همراه مطالعات مشابه
      ارائه پروپوزال 

با ارئه مقاله، چاپ مقاله در مجالت دانشجویی، وب نوشت دانش پرستاري، تهیه  چکیده انگلیسی (از شرکت در سمینار 
  پروپوزال یا مقاله)  

    

      شرکت در پرسش و پاسخ کالس و مطالعه در طول ترم، کوئیز
      نمره امتحانی 
      جمع کل نمره
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   جدول زمان بندي ارائه برنامه درس
  1394                                                                  آموزش بهداشتدر  روش تحقیق نام درس:

آمادگی الزم دانشجویان قبل   مدرس  عنوان  ساعت  روز  جلسه
  از شروع کالس

طبق   2و  1
برنامه 
  آموزشی

طبق 
برنامه 
  آموزشی

ــاي  ــت ه ــین اولوی ــق، روشــهاي تعی تعریــف تحقی
ژوهش، منــابع انتخــاب وضوع پتحقیقاتی، انتخاب م

  موضوع

دکتر 
 عبادي
  فرد آذر

معارفه و معرفــی طــرح درس، 
انتظارات  و چگونگی تــدریس 
و ارزشیابی و تدریس. صــورت 

 لارائه فرمت پروپوزا ،می گیرد
  . به دانشجویان

طبق   4و 3
برنامه 
 آموزشی

طبق 
برنامه 
 آموزشی

مراحل تدوین یک پروتکل: عنــوان، بیــان مســاله،  
ها یــا  ن، تنظیم اهداف پژوهش، پرسشبررسی متو

  فرضیه هاي پژوهش

دکتر 
 عبادي
 فرد آذر

انتخاب عنوان و تا یــپ آن در 
لــوح بــا فرم پروپــوزال همــراه 

  جهت ارائه در کالس  فشرده
طبق   6و  5

برنامه 
 آموزشی

طبق 
برنامه 
 آموزشی

روش بررسی؛ متغیرها، انواع مطالعات، روش جمع 
، طرح جمع آوري داده آوري اطالعات، نمونه گیري

ها، طرح آنالیز اطالعات، مشکالت احتمالی، 
  مالحظات اخالقی، پیش آزمایی روش تحقیق
  طرح اجرایی  مطالعه، منابع و بودجه الزم

دکتر 
 عبادي
 فرد آذر

بررســی  ،نوشتن بیــان مســئله
 ،تنظیم اهداف پــژوهش ،متون

پرسش ها و یــا فرضــیه هــاي 
ارائه توسط گروهی از  پژوهش.

 نشجویان دا
طبق    8و 7

برنامه 
 آموزشی

طبق 
برنامه 
 آموزشی

ارائه طــرح تحقیقــاتی نوشــته ادامه مطالب قبلی و 
تا مطالــب گفتــه شده توسط گروهی از دانشجویان 

   شده 

دکتر 
 عبادي
 فرد آذر

ــــط  ــــوزال توس ــــد پروپ نق
  دانشجویان

 اصالح نکات قبلی 
و  9

10  
طبق 

برنامه 
 آموزشی

طبق 
برنامه 
 آموزشی

ارائه طــرح تحقیقــاتی نوشــته ه مطالب قبلی و ادام
تا مطالــب گفتــه شده توسط گروهی از دانشجویان 

   شده 

دکتر 
 عبادي
 فرد آذر

ــــط  ــــوزال توس ــــد پروپ نق
  دانشجویان

 اصالح نکات قبلی
و  11

12  
طبق 

برنامه 
 آموزشی

طبق 
برنامه 
 آموزشی

رائه طــرح تحقیقــاتی نوشــته ادامه مطالب قبلی و ا
تا مطالــب گفتــه ز دانشجویان شده توسط گروهی ا

   شده 

دکتر 
 عبادي
 فرد آذر

ــــط  ــــوزال توس ــــد پروپ نق
  دانشجویان

  اصالح نکات قبلی
و  13

14  
طبق 

برنامه 
 آموزشی

طبق 
برنامه 
 آموزشی

دکتر   ارائه پروپوزا ل کامل توسط گروهی از دانشجویان 
 عبادي
 فرد آذر

 نقد پروپوزال

و  15
16  

طبق 
برنامه 
 آموزشی

طبق 
برنامه 
 آموزشی

دکتر   ارائه  پروپوزال کامل توسط گروهی از دانشجویان
 عبادي
 فرد آذر

  نقد پروپوزال 

      آزمون پایان ترم      
  مطابق تقویم آموزشی دانشکدهتاریخ امتحان پایان ترم: * 

  




