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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 اکولوژیفارم  PhD حصیلی:ت یرشتهو مقطع فارماکولوژی          گروه آموزشی:       پزشکی  دانشکده:

 واحد 2 تعداد واحد:    مسائل تحقیقاتینام درس: 

 - یاز:ن پیش     و کارآموزی عملی د:نوع واح

 گروه فارماکولوژی مکان برگزاري:     زمان برگزاري كالس:

 منیژه متولیاندکتر  مسئول درس:     تعداد دانشجویان:

  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ه یک پروژ رد كار ،وسیع پروژه تحقیقاتییک  اجراينحوه  براي كسب تجربه در باره دراین واحد درسی دانشجو

کار راه تعیین قاتی،كار با ابزار تحقیتحقیقاتی،  طرحتعریف یک چگونگی به این ترتیب با تمرین می كند.  را كوچک

لیل و تح و چگونگی تجزیه چگونگی حل مشکالت پیش آمده در طول تحقیق وال مطروحه،رسیدن به پاسخ س براي

تبط با حوزه مر درموضوع این طرح تحقیقاتی كوچک  جیح داردترآشنا می شود.  نتایج مطالعه و نحوه ارائه نتایج

وعی وه موضولی بر حسب عالقه دانشجو با مشورت یکی از اعضاي هیئت علمی گراصلی پایان نامه باشد  موضوع

 پایان نامه هم می تواند انتخاب شود. حیطهخارج از 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

، اركم عملی انجا كوچک از تعریف موضوع تحقیق تادر مقیاس ح تحقیقاتی یک طر اجرايآشنایی دانشجو با نحوه 

  .نوشتن مقاله آنالیز یافته ها، رسم منحنی ها و

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
می  مه را نشاناصلی برناو محورهاي است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندفتاري كه در واقع همان اهداف راست  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 (Literature review)چگونگی مطالعه پیشینه كار  آشنایی با (1

 ینهاي پیش توجه به یافته با طرح تحقیقاتیموضوع چگونگی تحلیل موضوع وتصمیم در مورد  آشنایی با (2

 روش هاي علمی وآزمایشگاهی مورد نیاز براي انجام كار آشنایی با (3

 این تحقیق آنالیزهاي آماري مورد نیاز درآشنایی با گردآوري نتایج و  (4

 یافته ها  ارائهچگونگی  آشنایی با (5

 مقاله مربوط به پروژه نوشتن گزارش انجام طرح و آشنایی با نحوه (6

 

 دريس:های تشیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی
 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 راهنمایی در زمینه هاي مختلف مربوط به پیشرفت طرحارائه  :)لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 آزمایشگاهمستمر و فعال در  رحضو (1

 مقاالت ومتون مرتبط با موضوع وروش هاي آزمایشگاهیمطالعه  (2

 همربوطیافتن روش هاي الزم براي رسیدن به اهداف تحقیق و گرفتن مشاوره و راهنمایی از استاد (3

 ارائه به موقع یافته ها وپیش نویس مقاله (4

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  كتور اسالیدپروژ  خته و گچت  وایت برد

 و كار در آزمایشگاهمشاهده حضوري   ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره ............-آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

  نمره درصد 50انجام تکالیف     هنمر درصد 50آزمایشگاه فعال در  حضور 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی   ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ارائه گزارش كار وپیش نویس مقاله )لطفا نام ببرید( سایر موارد
  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 منابع انگلیسی -

 چاپی 

 استفاده از مقاالت  :اينترنتیPubMed 

 منابع فارسی:

 چاپی 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه
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