
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپسشکی
 روش تحقیق در اتاق عمل( درس course planطرح  دوره )

 
  1400-1401 اٍلًیوسبل تحصیلی علوم پسشکی                                                           در تحقیق روش: ًبم درس

 اتبق ػول 2آهَسضی: تزمگزٍُ ُ پیزاپشضکی                                                                                     داًطکذُ: داًطکذ

 14-16 ِدٍضٌبتبریخ بزگشاری : رٍسّبی                                                                      5تزم  َّضبزیرضتِ: کبرضٌبسی پیَستِ 

 ٍاحذ ًظزی 2تؼذاد ٍاحذ:  

 10-12 دٍضٌبِرٍسّبی توبس بب هسئَل درس:    هزین چْزُ گطب                                   هذرس ٍ هسئٍَل درس: 

          32436102-  224 تلفي:                            ق ػول       فتز: داًطکذُ پیزاپشضکی،گزٍُ اتبآدرس د

 Maryam.Chehrehgosha@yahoo.comلکتزًٍیک :پست ا 

 ّذف کلی درس: 

 اصول صحیح نگارش طرح تحقیقاتی بر اساس فرمت مصوب دانشگاهآشنایی با 

 اّذاف اختصبصی:

 يرٌ بايذ قادر باضذ...........داوطجً در پايان د

 َذف از ريش تحقیق را بذاوذ.  -1

 بخص َای يک پريپًزال تحقیقی را بطىاسذ. -2

 بیان ومايذ. ارش بیان مسالٍ راوگوحًٌ  -3

 بیان مسالٍ را بر اساس الگًی معرفی ضذٌ بىًيسذ.يضعیت َم -4

 اَذاف تحقیق را بر اساس عىًان خًد، بیان ومايذ. -5

 ضريرت وگارش بررسی متًن را رکر کىذ. -6

 ريش کار را بر اساس الگًی ارايٍ ضذٌ بىًيسذ. -7

 مايذ.جذيل متغیرَا را بر اساس عىًان تحقیقی خًد تکمیل و -8

 اَمیت جذيل گاوت را در وًضته پريپًزال بیان ومايذ. -9

 جذيل َسيىٍ َای پريپًزال را تکمیل ومايذ.  -11

 اوًاع الگًَای رفروس وًيسی را وام ببرد. -11

 

 ، توزیي ٍ پزٍصُ ّبی کالسیپزسص ٍپبسخ، بحث گزٍّی، استفبدُ اس ٍیذئَ ٍ پزٍصکتَر ضیَُ تذریس: سخٌزاًی،

 ًحَُ ارسضیببی داًطجَ:

 ًوزُ 8تحَیل پزٍپَسال                                                                                             -1         

 ًوزُ   10               اهتحبى پبیبى تزم  )تئَری(                                                             - 2         

 ًوزُ    2                 حضَر فؼبل در کالس درس ٍ هطبرکت در پزسص ٍ پبسخ             -3         

  3 دلیمِ اس ضزٍع کالالس ٍ  غیبالت بالیص اس    15تبخیز بیص اس  همزرات ٍ ًحَُ بزخَرد بب غیبت ٍ تبخیز داًطجَ: 

 ًوی ببضذ. جلسِ هجبس



 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ: حضَر بِ هَلغ در کالس ٍ حضَر فؼبل در اهز یبدگیزی،

* سبیز تذکزّبی هْن بزای داًطجَیبى: حضَر فؼبل در کالس ٍ هطبرکت در پزسص ٍ پبسخ اس اّویت بزخَردار 

 است. 

 

 هٌببغ اصلی

 ًطز سبلوی.حجتی حویذ، ضزیف ًیب حویذ. آهبر ٍ رٍش تحمیك در پزستبری ٍ ػلَم پشضکی. -1

سَساى بزًش، ًبًسی گزٍ. رٍش تحمیك در پزستبری، احزا، ًمذ ٍ کبربزد. تزجوِ دّمبى ًیزی ًبّیذ. اًتطبرات  -2

 اًذیطِ رفیغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 روش تحقیق در اتاق عمل جذٍل سهبى بٌذی بزًبهِ درسی 

 

 هذرس ش تذریسرٍ رسبًِ ّب  ٍ  هَاد  جلسبت  هَضَع تبریخ جلسبت ردیف

1 29/6/1400 
 همذهِ ای بز رٍش تحمیك

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 ٍکبهپیَتز

 سخٌزاًی پزسص ٍ

 پبسخ

 هزین چْزُ گطب

2 12/7/1400 
 اًتخبة ػٌَاى  تحمیك

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 ٍکبهپیَتز

 سخٌزاًی پزسص ٍ

 پبسخ

 هزین چْزُ گطب

3 19/7/1400 
 ضیَُ ّبی جستجَ در پبیگبُ ّبی ػلوی

، ٍیذئَپزصکتَر  تختِ

 ٍکبهپیَتز

 هزین چْزُ گطب توزیي گزٍّی

4 26/7/1400 
 بیبى هسبلِ

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 ٍکبهپیَتز

 سخٌزاًی پزسص ٍ

 پبسخ

 هزین چْزُ گطب

5 3/8/1400 
 بیبى هسبلِ

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 ٍکبهپیَتز

 هزین چْزُ گطب توزیي گزٍّی

6 10/8/1400 
 اّذاف ٍ فزضیبت

پزصکتَر تختِ ، ٍیذئَ

 ٍکبهپیَتز

 سخٌزاًی پزسص ٍ

 پبسخ

 هزین چْزُ گطب

7 17/8/1400 

 تؼبریف ٍاصُ ّب

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 ٍکبهپیَتز

 سخٌزاًی پزسص ٍ

 پبسخ

 هزین چْزُ گطب

8 24/8/1400 

 اّذاف ٍ فزضیبت

 تؼبریف ٍاصُ ّب

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 ٍکبهپیَتز

 هزین چْزُ گطب توزیي گزٍّی

9 1/9/1400 
 ررٍش کب

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 ٍکبهپیَتز

 سخٌزاًی پزسص ٍ

 پبسخ

 هزین چْزُ گطب

10 8/9/1400 
 ضیَُ ّبی جوغ آٍری اطالػبت -رٍش کبر

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 ٍکبهپیَتز

 سخٌزاًی پزسص ٍ

 پبسخ

 هزین چْزُ گطب

11 15/9/1400 
 رٍش کبر

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 ٍکبهپیَتز

 هزین چْزُ گطب توزیي گزٍّی

12 22/9/1400 
 جذٍل هتغیزّب ٍ جذٍل گبًت

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 ٍکبهپیَتز

 سخٌزاًی پزسص ٍ

 پبسخ

 هزین چْزُ گطب

13 29/9/1400 
 جذٍل هتغیزّب ٍ جذٍل گبًت

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 ٍکبهپیَتز

 هزین چْزُ گطب توزیي گزٍّی

14 6/10/1400 
 آضٌبیی بب الگَّبی رفزًس ًَیسی

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 یَتزٍکبهپ

 سخٌزاًی پزسص ٍ

 پبسخ

 هزین چْزُ گطب

15 13/10/1400 
 آضٌبیی بب ًزم افشار رفزًس ًَیسی 

تختِ ، ٍیذئَپزصکتَر 

 ٍکبهپیَتز

 سخٌزاًی پزسص ٍ

 پبسخ

 هزین چْزُ گطب

 


