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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 دکتراي اپيدميولوژي حصيلی:ت يرشتهو مقطع  اپيدميولوژي گروه آموزشی: بهداشت دانشکده:

 ندارد يش نياز:پ  نظری د:نوع واح 2         تعداد واحد: کيفي یمطالعه هانام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:  11-11 :ساعت سه شنبه  :الس: روززمان برگزاری ک

 مدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: دکتر شهناز ریماز مسئول درس: 6 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهيد( شرح دوره:

ئوال بهه سه   يپژوهش بستگ کردیابزار توسعه دانش در رشته های مختلف است. رو نیو معمول تر نیپژوهش، مهمتر

را بهرای پاسه     يدهد چه روش پژوهش يسئوال پژوهش است که به پژوهشگر نشان م گر،یبه عبارت د دارد، پژوهش

 يمستلزم اسهتفاده از روش پهژوهش کمه    يپرسش های پژوهش يانتخاب کند. پاس  به برخ خود به سئوال مورد نظر

اگر  ایوجود ندارد  يکم کردیبه آنها با رو يگوئامکان پاس   ایشوند که  يمطرح م یيها مواقع پرسش ياست، اما برخ

شود بهه طهور    يها باعث م دهیپد نیا يذهن تيکرد، ماه يبررس يکم قیطر به مورد نظر را دهیپد ،یيبتوان با ابزارها

 هها رهراوان   دهیگونه پد نیآنها با انسان ها سروکار دارند، ا نيمتخصص که یيجامع نتوان به آنها پرداخت. در رشته ها

 ها است. دهیپد نیا يابزاری برای بررس يفيپژوهش ک کردیهستند. رو

 نیا ديتاک شده است. نیتدو يهای انسان دهیپد يدر بررس يفيدرس برای آشنا کردن دانشجو با اصول پژوهش ک نیا

 کهرد یههای رو  هیه پا ان،یدرس، دانشهجو  نیاست. در طول ا يفيرلسفه و روش های مختلف انجام پژوهش ک بر درس

کنند تها   يرا درك م يپرسش های پژوهش يدر پاس  به برخ کردیرو نیا يو کارآئ رنديگ يم ادی در پژوهش را يفيک

دسته از روش های پژوهش به توسهعه دانهش در رشهته     نیا ریيخود، با به کارگ رشته بتوانند به عنوان متخصص در

 خود کمک کنند.

 

 )لطفا شرح دهيد(هدف کلی: 

 یرا طراح یمطالعات نياست تا بتوانند چن یفيپژوهش ک یروش شناس نهير زمتوسعه دانش دانشجو د

 اجرا کند. و

 

 بينابينی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نسبت به اهداف کلي روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلي برنامه را نشان مي  که است هدف کلي به اجزای تخصصي شکستن)منظور

 (.است که در واقع همان اهداف ررتاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسيم شدن به اجزای اختصاصي ف بينابينيدهد. اهدا

 بتواند: دیدوره، دانشجو با نیا انیدر پا

 کند.  سهیمقا يکم پژوهش کردیرا با رو يفيک پژوهش کردیرو 

 دهد.  حيرا توض يدر پاس  به پرسش های پژوهش يفيپژوهش ک کردیرو رلسفه 

 را شرح دهد.  يفيک های جمع آوری داده ها در پژوهش روش 

 را شرح دهد. يشناس دهیپژوهش پد ندیررا 

 دهد.  حيرا توض يپژوهش از نوع اقدام پژوه ندیررا- 

 دهد.  حيپژوهش گرانددتئوری را توض ندیررا- 
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 را شرح دهد.  يپژوهش اتنوگرار ندیررا 

 د. کن انيمحتوا را ب ليپژوهش تحل ندیررا 

 کند.  انيرا ب يفيدر پژوهش ک ياخالق مالحظات 

 را شرح دهد.  يفيمربوط به دقت در پژوهش ک توجهات 

 نييتع يفيک کردیرو ازمندين يمناسب را برای پاس  به پرسش های پژوهش يفيک پژوهش روش 

 کند. 

 کند. نیتدو يفيپژوهش ک طرح 

 

 

 هاي تدريس:شيوه

 پرسش و پاس    هسخنراني برنامه ریزی شد   سخنراني

 (TBLیادگيری مبتني بر تيم)  (PBLیادگيری مبتني بر حل مسئله)  بحث گروهي

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهيد( وظايف و تکاليف دانشجو:

 خود  یدانيرا براي مشاهده م یمکان عموم کي کلمه( 0111تا  0011نخست/ مشاهده )   گزارش

ساعت و  کي و در آن جا به مدت حداقل ديداشته باش ادداشتيدفترچه  کي. ديانتخاب کن

 اتيو ... با جزئ ديکن یحس م د،يشنو یم د،ينيب ی. آن چه را که مديحداکثر دو ساعت بمان

و با شما  گريکديکنند، چگونه با  یو چه کار م نديگو یمردم چه م نکهيا )مثال ديکن فيتوص

از بازگشت، بالفاصله برداشت هاي خود  پس رسد و ...( یچگونه به نظر م طينند، محک یتعامل م

 ليتکم است بر شما گذاشته رييچه تاث ديبازد نيا نکهيدرباره ا حيبا توض یدانيرا از مشاهده م

براي شما  یمحقق چه سواالت کيمشاهده، به عنوان  نيبه دنبال ا د،يسيبنو ن،ي. همچنديينما

مورد  دهيپد د،يکن یطراح یفيمشاهده، مطالعه اي ک نيبر اساس ا ديبخواه گرشد؟ ا جاديا

 و سوال پژوهش شما چه خواهد بود؟ یبررس

 دوره  نيآموزش داده شده در ا یفياز روش هاي پژوهش ک یکيکه با  ،یفيک یمقاله پژوهش کي

 .ديانجام شده باشد، انتخاب کن

 در کالس ارائه  نتيبا استفاده از نرم افزار پاورپو پژوهش نياي از ا قهيده دق یگزارش ديبا شما

 .ديانجام ده قهيده دق حداکثر نقد مقاله را در ن،ي. همچنديده

 کلمه( 01111تا  0111و ارائه پروپوزال )  ني/ تدوسوم گزارش 

 را که  یمطالب ديتوان ی. در طول ترم تا دوبار مديکن نيتدو یفيک کرديطرح پژوهش با رو کي

 یمسئله و بررس اني. الزم به ذکر است که در قسمت بديينما چک با مدرس دوره ديکرده ا هيته

و براي نشان  ازيبر حسب ن است یهيمنبع ضروري است. بد 01متون پروپوزال، ارائه حداقل 

 .ديياستفاده نما زيموجود ن یکم قاتياز تحق ديتوان یمسئله م یدادن بزرگ
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 فيقابل توجه در انجام تکل نکات: 

 شودياست و براي آن نمره در نظر گرفته م یالزام فينگارش در انجام تکال نيآئ تيرعا . 

 B nazanin اي B mitra استفاده شود 00 اندازهاز فونت  فيمطالب تکل پيبراي تا. 

 تيرا هاي ال ديکه استفاده کرده ا یجمالت زيباشد و ن مهيضم ديمقاالت مورد استفاده با اصل 

 . ديينما

 خود را با استفاده از  یمطالب علم ديمورد استفاده مهم بوده و دانشجو با یمنابع علم تيفيک

 .دينما هيو معتبر ته ديجد  یکتب و مجالت علم

 هاروارد باشد. ستميمطابق با س ديدر متن و در انتهاي پروپوزال با یده رفرنس نحوه 

 وسايل کمک آموزشی:   

   یدپروژکتور اسال  خته و گچت  وایت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشيابی و 
 نمره )%( یابيارز مورد

منظم و به موقع در  حضور

 کالس
0 

 
فعال در بحث  مشارکت

 هاي کالس

 

01 

 اول گزارش

 
01 

 00 دوم گزارش
 سوم گزارش

 
01 

 جمع

 
011 

 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحيح جور کردني              ایچندگزینه         پاس  کوتاه     تشریحي

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پيشنهادي براي مطالعه: 

 :منابع انگليسی -

 Corbin, J. & Strauss, A. 0110. Basics of qualitative research: Techniques and 

procedures for developing grounded theory, Sage Publications, Incorporated. 
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 Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. 011٢. Strategies of qualitative inquiry, Sage. 

 Holloway, I. & Wheeler, S. 0101. Qualitative Research in Nursing and 

Healthcare, Wiley. 

 Strauss, A. & Corbin, J. M. 0٩٩0. Basics of Qualitative Research: Techniques 

and Procedures for Developing Grounded Theory, SAGE Publications. 

 Streubert, H. J. & Carpenter, D. R. 0100. Qualitative Research in Nursing: 

Advancing the Humanistic Imperative, Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کليات  ارائهي درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

  يعناصر اصل ،يفيک و نظری پژوهش يهای رلسف انيدرس، بن يمعرر 0

 يفيک پژوهش
 دکتر ریماز

 د،يلداده ها )تو يداده ها و راهبردهای سازمانده ديبرای تول زییبرنامه ر 0

 و ارائه داده ها( يداده ها؛ رراهم آوردن دقت؛ معرر ليو تحل يسازمانده
 دکتر ریماز

 مسائل ؛يکدهای اخالق خچه؛ی)تار يفيدر پژوهشک يمالحظات اخالق ٢

 و ريآگاهانه؛ جمع آوری، تفس تیرضا ؛يفيپژوهش ک يطراح ژهیو ياخالق

 (يفيداده های ک گزارش

 دکتر ریماز

 ها، و مشخصه های شهیر ف،یعنوان روش پژوهش )تعر به يشناس دهیپد 4

 (يشناس دهیرلسفه پد ياصل
 دکتر ریماز

 به عنوان يشناس دهیبه عنوان روش پژوهش )انتخاب پد يشناس دهیپد 0

 (يشناس دهیپژوهش؛ عناصر و شرح روش پد روش
 دکتر ریماز

 ایها، و مشخصه ه شهیر ف،یگراندد تئوری به عنوان روش پژوهش )تعر 0

 گراندد تئوری( ياصل
 دکتر ریماز

 گراندد تئوری به عنوان روش پژوهش )انتخاب گراندد تئوری به عنوان 7

 روش پژوهش؛ عناصر و شرح روش گراندد تئوری(
 دکتر ریماز

 دکتر ریماز يها، و مشخصه های اصل شهیر ف،یبه عنوان روش پژوهش )تعر ياتنوگرار 0
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 روش پژوهش( به عنوان يانتخاب اتنوگرار ؛ياتنوگرار روش

 ليتحل ؛يبه عنوان روش پژوهش )عناصر و شرح روش اتنوگرار ياتنوگرار ٩

 (يها؛ مالحظات اخالق داده
 دکتر ریماز

 روش يها، و مشخصه های اصل شهیر ف،ی)تعر يخیروش پژوهش تار 01

 داده ها؛ ديبه عنوان روش؛ تول يخیانتخاب پژوهش تار ؛يخیتار پژوهش

 ها( ارتهی ريتفس ؛يداده ها؛ مالحظات اخالق ليداده ها؛ تحل يسازمانده

 دکتر ریماز

 دکتر ریماز (ياقدام پژوه يها، و مشخصه های اصل شهیر ف،ی)تعر يروش اقدام پژوه 00

 به عنوان روش؛ عناصر و شرح ي)انتخاب اقدام پژوه يروش اقدام پژوه 00

 (ياقدام پژوه روش
 دکتر ریماز

 محتوا؛ ليتحل يها، و مشخصه های اصل شهیر ف،یتوا )تعرمح ليروش تحل 0٢

 محتوا( ليمحتوا به عنوان روش؛ عناصر و شرح روش تحل ليتحل انتخاب
 دکتر ریماز

 دکتر ریماز و ررع اشکال )تمام مباحث( يفيطرح )پروپوزال( پژوهش ک هيته 04

 دکتر ریماز انیدانشجو فيارائه تکال 00

 دکتر ریماز انیدانشجو فيارائه تکال 00

 دکتر ریماز فيتکال لیمهلت تحو نیآخر 07

 


