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 بسمه تعالی

 دااگشنه علوم زپشکی گلستان 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 (  Course Plan)  طرح درس ترمی
                                         98-99دومنیمسال   *                                 71   *کد درس:                             وش تحقیقمار و رآ*معرفی درس : 

 مامایی  * گروه آموزشی:        *دانشکده: پرستاری و مامایی                            

                                            کارشناسی در مامایی                                            چهار* نام درس: روش تحقیق                                            * رشته و مقطع تحصیلی: ترم 

                                                                                                                                     جلسه          6تعداد جلسات: *                      2-4  دوشنبه* روز و ساعت برگزاری: 

 ی عمل 5/0* تعداد واحد                                               نفر24تعداد فراگیران: *

 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها*  پیش نیاز درس :      * محل برگزاری:دانشکده بویه                              

 دکتر نرجس سادات برقعی نام مدرس:

 کتر ناصر بهنام پورد ول درس:ئنام مس

 42456900تلفن ) دپارتمان( :

  72-2روزهای تماس: چهارشنبه  

 8آدرس دفتر: اتاق هیات علمی 

E-mail: borghei2006@yahoo.com  

 درس ف کلی اهدا
 روشهای متداول تحقیق در علوم پزشکی اصول ، مفاهیم و آشنایی دانشجویان با  

  قات پزشکی و بهداشتیانجام تحقی کسب مهارت در طراحی و  

 اهداف اختصاصی درس

 پس از پایان این درس دانشجو قادر باشد : 

 کلیات روش تحقیق را شرح دهد.  -7

 کند.موضوعی مناسب انتخاب  -2

 را توضیح دهد. انواع مطالعات -4

 مساله مورد نظر را به درستی شرح دهد. -4

 متون مرتبط با موضوع را به درستی انتخاب کند. -5

 را بنویسد. اهداف و فرضیات -6

 متغیرها را بنویسد. -1

 را شرح دهد. روش های نمونه گیری -8

 را توضیح دهد. ابزار و روش های  جمع آوری اطالعات -9

 یک پروپوزال پژوهشی بنویسد. -01
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 :اصلی منابع

 0991. ترجمه دکتر دهقان نیری -برنز و گرو -روشهای تحقیق در پرستاری .0

 0939انتشارات دانشگاه تهران    -، گروه مولفین روش شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی .2

تحقیق در سیستم های بهداشتی، شیوه تهیه طرحهای تحقیقاتی برای حل معضالت بهداشتی درمانی، گروه  .9

 مولفین سازمان جهانی بهداشت

 :کمکی منابع

  0930المینشر س –روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت،  ژیال عابد سعیدی، صدیقه امیر علی اکبری  .1

 0933نشر طبیب    –روش تحقیق در علوم پزشکی، دکتر حسین خدمت و همکاران  .5

 تحقیق در سیستم های بهداشتی، تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن گزارش، سازمان جهانی بهداشت .6

 0939طراحی پژوهشهای بالینی . هولی استون: ترجمه محسن جانقربانی. .3

 0931. محمد رضا زالی پژوهش در علوم بهداشتی و پزشکی، .3

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

                                                                    نمره کل %11معادل                             نمره   3   بارم:                         )تدوین پروپوزال(     :الف( در طول دوره

                                                                                                   نمره کل %61معادل                            نمره   02بارم:                              : تشریحیب( پایان دوره امتحان کتبی

                                         -ترم:  میان تاریخ امتحان* 

 مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو : 

دقیقه پس از ورود مدرس می توا ند وارد کالس شود در غیر این صورت با اختیار مدرس یا غیبت  01دانشجو تا  -0

 م کاسته می شود.                                                                                                              یا از نمره پایان تر محسوب شده و

 ورود و خروج دانشجویان به کالس در حین درس تنها با اجازه مدرس امکان پذیر است. -2

 مقررات آموزش می باشد.مقررات حضور و غیاب ) تعداد غیبت مجاز ( برابر با  -9

 الزامی می باشد. در کالسو اسالمی رعایت شئونات اخال قی  -1

ن آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 01* بر اساس ماده 

 درس خواهد شد .

 

 47/4/99شنبه دوتاریخ امتحان پایان ترم: 
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 89-99       دومروش تحقیق نیمسال    جدول زمان بندی اراهئ ربانهم ردس

 عنوان ساعت زمان ردیف
وسایل کمک 

 آموزشی

ای ه فعالیت

 یادگیری دانشجو

روش 

 تدریس 

 رتم  مده هفته  -دوشنبه 1

 

 ضرورت کلی ژپوهش، سوال ژپوهش 4-2
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 رتم  میازده هفته  -دوشنبه 2

 

 تعریف واژه اه -بیان مساهل 4-2

 رتم  وازدهمدهفته  -دوشنبه 3

 

 رفرنس نویسی -ربرسی متون 4-2

 رتم  یزدهمس   هفته -دوشنبه 4

 

ف و فرضیات 4-2  متغیراه -اهدا

 رتم  دهمچهار  هفته -دوشنبه 5

 

 انواع مطالعات 4-2

 رتم  دهمشازن  هفته -دوشنبه 6

 

کالیفاراهئ  4-2  ت

 


