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 روش تحقیق در علوم بهداشتیدرس (  course plan) ترمی  دوره  طرح 
 

 روش تحقیق در علوم بهداشتی نام درس :  

 91-91و  8-91ساعت  : شنبه هاچهار تاریخ برگزاری : 9398-99نیمسال دوم سال تحصیلی طول دوره :

 بهداشت دانشکده :محل برگزاری  واحد( 3واحد عملی ) 9و  واحد نظری 1تعداد واحد :

 پیش نیاز : ندارد ،سید محمد رضا قنبری میرکریمی کمال سید دکتر گروه مدرسین :

 پیوسته(بهداشت ) رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی

 آدرس دفتر کار: گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی

   8-91ساعت  شنبه ها: چهارروزهای تماس: 

 19131450910( 151تلفن تماس: )

   ak.mirkarimi@gmail.com k.mirkarimi@goums.ac.ir/ ghanbarimr@yahoo.comپست الکترونیک:  

 

 

 ف کلی :اهدا
  آشنایی دانشجویان با روش پژوهش های علمی در علوم بهداشتی و مراحل مختلف پژوهش 

 : در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابند اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید
 افراد، گروه ها و جامعه بر اساس معیارهای پژوهش انتخاب کند.قادر باشد موضوعی مرتبط با سالمت دانشجو  .1

 دانشجو قادر باشد یک طرح پژوهشی را بصورت انفرادی تا پایان ترم ارائه نماید. .1

 سخنرانی، حل مسئله و تمرین، مطالعه مورد، بحث گروهی، پرسش و پاسخ روش تدریس : 

 سیاست ها و قوانین کالس :
 . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.1

 . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2

 دانشجو. خاموش بودن  تلفن همراه 3

 : ایف و تکالیف دانشجوظو
 . رعایت نظم و انضباط در کالس1

 و تدوین پروپوزال در کالس درس . مشارکت فعال در بحث گروهی2

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

 نمره 11  پژوهش روش استانداردهای مطابق پروپوزال ارائه -

 نمره   1 نهایی امتحان-

 11-11ساعت  22/3/1311 )تاریخ ارائه پروپوزال( امتحانات در طول ترم و پایان ترم :تاریخ 

  مطالعه منابع

 انتشار آخرین، بهداشت جهانی سازمان، بهداشتی های سیستم در تحقیق      -

 انتشار آخرین، همپا دلیری دکتر، آخوندزاده شاهین دکتر تالیف، علمی مقاالت نگارش و تحقیق روش -

 انتشار آخرین، گردیس اپیدمیولوژی -

 بیشتر مطالعه برای منابع :  

 بر اساس صالحدید استاد در طول ترم تحصیلی و به تناسب موضوع مورد انتظار معرفی خواهد شد.  -

  های در دسترس E-journalsو   E-booksو استفاده از  Goums.ac.irکتابخانه مرکزی دانشگاه به آدرس  -
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 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 قنبریسید محمد رضا  انتخاب موضوع کلیات روش تحقیق ، 12-1 23/11/1311 1

 سید محمد رضا قنبری معیارهای انتخاب موضوع 12-12 1311/ 23/11 2

 سید محمد رضا قنبری کارعملی انتخاب موضوع 12-1 32/11/1311 3

 سید محمد رضا قنبری روش نگارش بیان مساله  12-12 32/11/1311 1

 دکتر سیدکمال الدین میرکریمی بررسی متون ومنابع 12-1 7/12/1311 1

 دکتر سیدکمال الدین میرکریمی کار عملی نگارش بیان مساله 12-12 7/12/1311 1

 سید محمد رضا قنبری تدوین اهداف، سواالت و فرضیات پژوهش 12-1 11/12/1311 7

 سید محمد رضا قنبری کار عملی تدوین اهداف، سواالت و فرضیات پژوهش 12-12 11/12/1311 7

 دکتر سیدکمال الدین میرکریمی متغیر ها 12-1 21/12/1311 1

 دکتر سیدکمال الدین میرکریمی کار عملی متغیرها 12-12 21/12/1311 12

 دکتر سیدکمال الدین میرکریمی انواع مطالعات در روش تحقیق 12-1 21/12/1311 11

 رضا قنبریسید محمد  روش اجرا ) جامعه هدف ونمونه ،روش نمونه گیری، حجم نمونه( 12-12 11/12/1311 12

 سید محمد رضا قنبری کار عملی تعیین جامعه هدف ونمونه ،روش نمونه گیری، حجم نمونه 12-1 22/1/1311 13

 دکتر سیدکمال الدین میرکریمی روش اجرا )شیوه های جمع آوری اطالعات( 12-12 22/1/1311 11

 سیدکمال الدین میرکریمیدکتر  کار عملی شیوه های جمع آوری اطالعات 12-1 27/1/1311 11

 دکتر سیدکمال الدین میرکریمی روش اجرا )محدودیت های مطالعه و مالحظات اخالقی( 12-12 27/1/1311 11

 سید محمد رضا قنبری مدیریت زمان ،تدوین جدول گانت و......  ،مدیریت بودجه 12-1 3/2/1311 17

 سید محمد رضا قنبری جدول گانت و......  ،مدیریت بودجهکارعملی مدیریت زمان ،تدوین  12-12 3/2/1311 11

 دکتر سیدکمال الدین میرکریمی Endnoteکارگاه نرم افزار رفرنس نویسی  12-1 12/2/1311 11

 دکتر سیدکمال الدین میرکریمی  SPSSنحوه ورود اطالعات به نرم افزار آماری  12-12 12/2/1311 22

 دکتر سیدکمال الدین میرکریمی SPSSنحوه آنالیز اطالعات با استفاده از نرم افزار آماری  12-1 17/2/1311 21

 دکتر سیدکمال الدین میرکریمی SPSSکار عملی نحوه ورود اطالعات به نرم افزار آماری  12-12 17/2/1311 22

23 
لغایت  21/12/1311

21/3/1311 
 کار عملی 

 -دکتر سیدکمال الدین میرکریمی

 محمد رضا قنبریسید 

 


