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

 

 یرشتهو مقطع   آمارزيستی گروه آموزشی:          بهداشت دانشکده:

 ارشد آمار زيستیکارشناسی حصیلی:ت

 ندارد یش نیاز:پ    تئوری  د:نوع واح  2        تعداد واحد: روش تحقیقنام درس: 

  1كالس شماره  برگزاری: مکان                              12الی  11عت سا  دوشنبهزمان برگزاری كالس: روز

مدرسین )به ترتیب حروف   آغافاطمه حسینی مسئول درس: 4 تعداد دانشجویان:

 حسینیآغافاطمه الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در اين درس دانشجو متدلوژی تحقیق در سیستم های بهداشتی که شامل انتخاب موضوع ، بیان مسئله ، 

شنامه يا چک  س ضیه تحقیق، تعیین اهداف، تهیه ابزار گردآوری اطالعات مانند پر سش و فر تعیین پر

ي نه گیری،تجز نه و ننو های تعیین مجم ننو ــت ،روه  يک لیس ئه گزاره  ها و نحوه ارا یل داده  ه و تحل

 تحقیق را فرا می گیرد.

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 و تجزيه و تحلیل در میطه علوم پزشکی  آشنايی دانشچويان با چگونگی تدوين طرح های تحقیقاتی

 داده های بهداشتی 

 

 

 

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

 (.است كه در واقع همان اهداف رفتاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 خوبآشنایی با معیارهای انتخاب موضوع  -1

 آشنایی با بیان مسئله  -2

 آشنایی با نحوه نگارش اهداف و فرضیات و سواالت تحقیق  -3

 آشنایی با ابزارها و روشهای گردآوری اطالعات -4

 آشنایی با روشهای تعیین حجم نمونه و نحوه نمونه گیری -5

 آشنایی با روشهای تجزیه و تحلیل داه ها -6

 آشنایی با نحوه مدیریت و زمان بندی طرح -7

 ارئه گزارش یک طرح تحقیقاتی  ا نحوهآشنایی ب -8
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 -------------مل تنرين در کالس---- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( تکالیف دانشجو:وظايف و 

 مل تنرينات و تکالیفی که به آنها واگذار می شود در داخل و خارج از کالس -

 در پايان ترم  طرح تحقیقاتی  ارائه يک پروپوزال -

 

 

 وسايل کنک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از ننره کل( :درصد ننرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد ------آزمون پایان ترم   درصد نمره ----02-آزمون میان ترم  

 نمره  درصد 5-----انجام تکالیف    نمره درصد -5----شركت فعال در كالس 

 .درصد پروپوزالی كه در پایان ترم ارائه می شود  07ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی----------- 

 

 اينترنتی----------- 
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 منابع فارسي:

 چاپي : 

  /تحقیق در سیستم های بهداشتی ،شیوه تهیه طرح های تحقیقاتی برای مل معضالت بهداشتی درمانی

تهران :وزارت بهداشت  -گروه مولفین سازمان بهداشت جهانی، ترجنه مصباح الدين بالغی و ديگران

 درمان و آموزه پزشکی،معاونت پژوهشی 

 تهران: طلب گستر ، -بشردوست ، علی اردالن  طرامی انواع مطالعات اپیدمیولوژيک/ مولفین نصراهلل- 

 يزد : دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد، معاونت پژوهشی 

  روه شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی/نگاره : مسین ملک افضلی، سید رضا

ان، تهران :اداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشکی تهر -مجدزاده،اکبر فتومی ،سامان توکلی

 معاونت پژوهشی

 
 

 اينترنتی----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 آغافاطمه حسینی        نحوه انتخاب موضوع و معیارهای انتخاب یک موضوع پژوهشی 1

 آغافاطمه حسینی بیان مسئله و نحوه نگارش آن و نکات الزم در نگارش بیان مسئله 2

 آغافاطمه حسینی چگونگی بررسی متون و اهمیت آن 3

 آغافاطمه حسینی سواالت و فرضیات پژوهش-طرز نوشتن اهداف 4

 آغافاطمه حسینی انواع متغیرها و نقش آنها در پژوهش 5

 آغافاطمه حسینی )مطالعات مشاهده ای( 1انواع مطالعات  6

 آغافاطمه حسینی تجربی یا مداخله ای()مطالعات  2انواع مطالعات  0

 آغافاطمه حسینی ابزار ها و روشهای گردآوری اطالعات 8

 آغافاطمه حسینی تعیین حجم نمونه در مطالعات مختلف 9
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 آغافاطمه حسینی انواع روشهای نمونه گیری 17

 آغافاطمه حسینی روشهای تجزیه و تحلیل داده ها در مطالعات مختلف 11

 آغافاطمه حسینی و نظارت و زمان بندی طرح پژوهشی مدیریت 12

 آغافاطمه حسینی تامین بودجه و اعتبار طرح  13

 آغافاطمه حسینی اخالق در پژوهش 14

 آغافاطمه حسینی روشهای مختلف رفرانس نویسی )ونکوور و هارو ارد( 15

 آغا فاطمه حسینی نحوه گزارش نویسی و ارائه نتایج تحقیق  16

 


