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

 

 یرشتهو مقطع  آموزش و ارتقا سالمت گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

 و ارتقا سالمتکارشناسی ارشد آموزش بهداشت  حصیلی:ت

نوع      2   تعداد واحد:                       روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت نام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ     نظری  د:واح

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:      11-12- :ساعتشنبه  زمان برگزاری كالس: روز

مدرسین )به ترتیب   دكتر مرتضی منصوریان مسئول درس: 6 تعداد دانشجویان:

 حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشنائی دانشجويان با مبانی و روش های تحقیق کمی و کیفی در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و ارائه 

 يک طرح تحقیق در اين زمینه

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

و محورهای است ی روشن تر و شفاف تر نسبت به اهداف كل كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

كه است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی اصلی برنامه را نشان می دهد.

 (.انددر واقع همان اهداف رفتاری 
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 دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید: 
 روش های تحقیق در آموزش و ارتقاء سالمت باشد. اهمیت و شناخت انواعقادر به درک  -1

 قادر باشد موضوع مورد عالقه خود را انتخاب كند و برای آن عنوان مناسبی بیابد. -2

 قادر باشد برای موضوع انتخابی خود بیان مسئله بنویسد. -3

در بخش قادر باشد مطالعات مرتبط با موضوع خود را از طرق مختلف به دست آورد و پس از مرور آنها،  -4

 مروری بر مطالعات پروپوزال ارائه نماید.

 قادر باشد اهداف، فرضیات و سواالت را برای پروپوزال خود تنظیم نماید. -5

 قادر باشد جدول متغیرها را برای مطالعه خود تکمیل نماید.  -6

و ابزار طرح خود را انتخاب اطالعات با شیوه جمع آوری اطالعات آشنا شده و قادر باشد شیوه جمع آوری   -7

 مربوطه را تهیه نماید.

 قادر باشد محدودیت ها و مالحظات اخالقی و نیز جدول زمان بندی و هزینه های پروپوزال را تنظیم نماید-8       
 

 

 

 های تدريس:شیوه

 √پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   √سخنرانی

 √ (TBLمبتنی بر تیم) یادگیری  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  √بحث گروهی

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

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   √پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 ل()از نمره ک :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 56آزمون پایان ترم   نمره درصد 02آزمون میان ترم 

 نمره درصد 6شركت فعال در كالس     نمره درصد 02انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          √ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     √تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( موارد سایر
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 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 ملک افضلی ح، مجدزاده ر، فتوحی ا، توكلی س. روش شناسی پژوهش های كاربردی در علوم پزشکی.  -1

صفاری م. روش های پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت: راهنمای نگارش رساله/ پایان نامه. تهران:  -2

 .1381انتشارات آثار سبحان، 

اسیوند س، پاكمهر ا، چهرئی ع، حق دوست ع ا، داوودی ف، رضاپور ا ح. اصول طراحی پرسشنامه در مطالعات   -3

 .1381چاپ سوم،  علوم پزشکی.تهران: پژواک علم آریا،
4- Crosby R. Research methods in health promotion. USA: John Wiley & Sons. 2006 

5- Fathalla Mahmoud F. (WHO: Regional Publications, Eastern Mediterranean Series, 

30. A practical guide for health researchers). A practical guide for health researchers. 

2004 

6- Scott Ian & Mazhindu Debbie. Statistics for health care professionals. London: SAGE publication, 

2005. 

 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 

 
  

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر مرتضی منصوریان  بیین خط و مشی كالسمعارفه و آشنائی، بیان اهداف درس و ت 1

 تحقیق و انواع آن 2

 آشنائی با انواع مطالعات در علوم پزشکی
 دكتر مرتضی منصوریان 

 دكتر مرتضی منصوریان  ، نگارش عنوان طرح، بررسی تکالیفانتخاب موضوع و معیار مورد بررسی 3

 دكتر مرتضی منصوریان  بررسی تکالیف، آشنائی با ساختار بیان مسئله و نگارش جزئیات آن 4

 دكتر مرتضی منصوریان  ، بررسی تکالیفقه نگارش آنیآشنائی با مروری بر منابع و طر 5

 دكتر مرتضی منصوریان  ، بررسی تکالیفسواالت فرضیات، اهداف )كلی، جزئی و كاربردی(، 6

و بررسی ، نمونه گیری، حجم نمونههای مورد بررسی، روش  و نمونه جامعه 7

 تکالیف
 دكتر مرتضی منصوریان 

 دكتر مرتضی منصوریان  ، بررسی تکالیفجمع آوری اطالعاتهای شیوه  8
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 دكتر مرتضی منصوریان  روش بررسی،  9

 دكتر مرتضی منصوریان  ، و بررسی تکالیفمالحظات اخالقی محدودیت ها و راهکارهای رفع آنها، 11

 دكتر مرتضی منصوریان  ایجبر طبق الگوهای رمنبع نویسی  11

 دكتر مرتضی منصوریان  و كار عملی  EndNoteاموزش نرم افزار  12

 دكتر مرتضی منصوریان  گزارش طرح 13

 دكتر مرتضی منصوریان  انتقال دانش و بهره بردازی از نتایج پژوهش 14

 دكتر مرتضی منصوریان  جمع بندی درس  15

تأكید بر وارد كردن  واالت دانشجویان و، پاسخگوئی به سرفع ابهامات 16

 جدید ترین فرمت پروپوزالاصالح شده در مطالب 
 دكتر مرتضی منصوریان 

 دكتر مرتضی منصوریان  امتحان نهائی 17

 


