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واحدی( 1ساعتی برای یک درس 2جلسه ی  8)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 ناپیوسته ارشد حصیلی:ت یرشتهو مقطع  ارگونومی گروه آموزشی:  بهداشت  دانشکده:

 - نیاز: پیش   واحد نظری  1 د:نوع واح   1     واحد:تعداد  روش تحقیق نام درس: 
 دانشکده بهداشت مکان برگزاري:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاري كالس: روز

 احسان گروسیدكتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

دانشجو با چگونگی مراحل مختلف تحقیق و نوشتن طرح تحقیقاتی، و گزارش نهایی و چگونگی استفاده در این درس 

   از كتابخانه آشنا می شود. همچنین اصول نوشتن طرح تحقیقاتی و مقاله علمی و پایان نامه آموخته خواهد شد. 

 

 هدف کلی: 

سب مهارت در     ستجوی     ضمن ک شتن طرح تحقیقاتی، روش ج صوص نو شتن مقاله علمی   خ مقاالت و نو

  آموخته می شود.

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر است و محورهاي اصلی برنامه را نشان می  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستن)منظور

 (.است كه در واقع همان اهداف رفتاري اند ویژه تري به نام اهدافاختصاصیقابل تقسیم شدن به اجزاي  دهد. اهداف بینابینی

 

 آشنایی با نوشتن طرح تحقیقاتی

 آشنایی با نوشتن مقدمه و متدلوژي طرح تحقیقاتی

 آشنایی با نحوه نوشتن گزارش طرح تحقیقاتی

 آشنایی با تنظیم اهداف و فرضیه ها

 تحلیل داده هاآشنایی با جمع آوري نمونه و روش تجزیه و 

 آشنایی با مالحظات اخالقی

 آشنایی با امکانات و بودجه بندي طرح

 آشنایی با جستجو در پایگاه هاي علمی

 آشنایی با نوشتن مقاله علمی

 آشنایی با نحوه استناد به مقاالت و رفرانس نوشتن
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 های تدريس:شیوه

 ✔پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   ✔سخنرانی

  (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  ✔بحث گروهی

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

 
 

  وظايف و تکالیف دانشجو:

تا یک نمونه طرح تحقیقاتی با عنوانی كه توسط استاد درس تعیین می گردد تا پایان دوره دانشجویان موظفند 

  .كرده و تحویل دهندتکمیل 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   ✔پروژكتور اسالید  خته و گچت  ✔وایت برد

  . 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 20آزمون پایان ترم   درصد نمره 0آزمون میان ترم 

 نمره درصد 00شركت فعال در كالس    نمره  درصد 70انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     ✔تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
 و اينترنتی  چاپی

 

 :و انگلیسی منابع فارسی

 سازمان جهانی بهداشت، تحقیق در سیستم های بهداشتی، گروه مترجمین وزرات بهداشت و درمان، آخرين چاپ -1

 آصفزاده سعید، راهنمای آموزش ده گام پژوهشف وزارت بهداشت و درمان، آخرين انتشار -2
3- Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, SAGE 

Publications, John W. Creswell, last edition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 درس ی ارائه  اتیکل یجدول هفتگ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 گروسی دكتر روش تحقیق و پروپوزال نویسیمفاهیم اولیه  1

 دكتر گروسی پیشینه تحقیق علمی -مقدمه طرح -تنظیم عنوان 2

 دكتر گروسی تجذیه تحلیل داده ها -متدولوژيمفاهیم تنظیم اهداف طرح و  3

 دكتر گروسی نوشتن گزارش طرح و بحث  4

 دكتر گروسی سرچ و استناد به رفرنس ها -پایگاه هاي علمی 5

 دكتر گروسی نوشتن پروپوزال به صورت عملی 6

 دكتر گروسی استخراج مقاله از طرح تحقیقاتی 7

 دكتر گروسی پروژه طراحی)عملی( 8


