
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 در علوم پزشکی روش تحقیقنام درس :  

  24-21-روزهای چهارشنبه تاریخ برگزاری : 2402-2041تحصیلی  اول  نیمسال طول دوره :

 دانشکده پیراپزشکی محل برگزاری : واحد نظری 1 :تعداد واحد 

 --پیش نیاز : هالکوسولماز  : مدرس

 کارشناسی پیوسته هوشبری5ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 
 

 در ويژه به پزشکی علوم هاي رشته با ارتباط در اپیدمیولوژي و تحقیق متداول هاي روش و مهم مفاهیم با دانشجو شدن آشنا : کلیهدف 

 عمل اتاق و بیهوشی زمینه

 يک طرح نگارش براي تمرين ضمن بود خواهد قادر شده، آشنا تحقیق مختلف روشهاي و اصول مفاهیم، با دانشجو درس اين درشرح درس:  

 نمايد ياري .....و مصاحبه مشاهده، گیري، نمونه تحقیقات، ي پرسشنامه تهیه در را تحقیق هاي گروه تحقیق،

 : در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابند : دانشجویان پس از طی دوره باید اهداف اختصاصی

 را توضیح دهد. انواع پژوهش و تحقیق کلی مفهوم .1

 . دهد شرح را خوب عنوان یک نگارش و خوب عنوان یک خصوصیات تحقیق، موضوع .2

 .دهد شرح را تحقیق مسئله بیان چگونگی و مناسب موضوع یک های ویژگی .3

 اطالعات کسب منابع و متون بررسی .4

 در روش تحقیق را شرح دهد. متغیرها و سواالت فرضیات، اهداف، .5

 ویژگی های آن ها توضیح دهد. و ای و ...(  ، مداخلهتوصیفی– ای مشاهده)انواع مطالعات اپیدمیولوژیک  .6

 را توضیح دهد )خروج و ورود معیارهای( گیری نمونه های روشو  نمونه حجم انتخاب اصول پژوهش، نمونه و جامعه .7

 ها را شرح دهد. های جمع آوری داده روش .8

 .دهد شرح را پژوهش در اخالقی مالحظات .9

 .دهد توضیح را اجرا برای ریزی برنامه تحقیق، های محدودیت .11

 خطاهای تحقیق، عوامل ایجاد خطا، انواع خطا را بداند. .11

 .دهد توضیح را منابع فهرست نگارش و نویسی گزارش .12
 

 ترتیب ارائه درسفهرست محتوا و 

 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر سولماز هالکو انواع پژوهش و تحقیق کلی مفهوم 01-01 04/6/2042  .2

 دکتر سولماز هالکو خوب عنوان یک نگارش و خوب عنوان یک خصوصیات تحقیق، موضوع 01-01 6/7/2042  .1

 دکتر سولماز هالکو تعطیل رسمی --- 20/7/2042  .0

 دکتر سولماز هالکو ارائه تکلیف کالسی و مبحث مرور متون  01-01 14/7/2042  .0

 دکتر سولماز هالکو ارائه تکلیف کالسی 01-01 17/7/2042  .5

 دکتر سولماز هالکو فرضیات  اهداف و  01-01 0/8/2042  .6

 دکتر سولماز هالکو انواع تحقیق 01-01 22/8/2042  .7

 دکتر سولماز هالکو ها  روش های جمع آوری داده 01-01 28/8/2042  .8

 دکتر سولماز هالکو تعریف وازه و متغیرها 01-01 15/8/2042  .9

 دکتر سولماز هالکو ارائه تکلیف کالسی 01-01 1/9/2042  .24

 دکتر سولماز هالکو مالحظات اخالقی 01-01 9/9/2042  .22

 هالکودکتر سولماز  ارائه تکلیف کالسی 01-01 26/9/2042  .21

 دکتر سولماز هالکو جامعه و نمونه گیری پژوهش 01-01 10/9/2042  .20



 دکتر سولماز هالکو گزارش نویسی و نگارش فهرست منابع 01-01 04/9/2042  .20

 دکتر سولماز هالکو مدیریت پروژه  01-01 7/24/2042  .25

 دکتر سولماز هالکو ارائه تکالیف کالسی خطاهای تحقیق و  01-01 20/24/2042  .26
 

 باشد. می پاسخ و پرسش آموزشی، نمایش فیلم اسالید، از استفاده آموزش به شیوه سخنرانی،  روش تدریس : 

 : ایف و تکالیف دانشجوظو
 مطالعه قبلی 

 ارائه به موقع تکالیف کالسی -مشارکت فعال در پرسش و پاسخ
 حضور به موقع در کالس

 :پایانی در نمره آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
 نمره  %11   ) پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی(، حضور به موقع در کالس: مشارکت فعال در کالس

 % نمره 21: ارائه تکلیف کالسی
 % نمره71     :آزمون نهایی 

  :منابع مطالعه  •

 کتاب روش شناسی در تحقیق دکتر ملک افضلی •

 کتاب تحقیق پرستاری سوزان برنز •

 پرستاری پولیتکتاب اصول  تحقیق  •

 کتاب  روش تحقیق و آمار پرستاری دکتر شریف نیا •

 الفبای تحقیق در علوم پزشکی دکتر اسماعیلی •

 امیرعلی اکبری ژیال، بهداشت عابدسعیدی و پزشکی علوم در تحقیق روش .         

 

 

 


