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

 

 روش تحقیقنام درس :  

 16-18دوشنبه روزهای  اریخ برگزاری :ت 1400-1401تحصیلی  دومنیمسال  طول دوره :

 دانشکده پیراپزشکی محل برگزاری : (و عملی واحد )تئوری 2تعداد واحد :

 - یاز :پیش ن خانم چهره گشا : مدرس

 اریخ امتحان : ت اتاق عملکارشناسی پیوسته 2رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : ترم 
 

ش انجام شده به منظور آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوههدف کلی دوره:  هدف کلی:

 .جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی آماده سازی

، اصول و روش های مختلف تحقیق آشنا شده و قادر خواهد بود با نگارش یک طرح تحقیقی از بین در این درس دانشجو با مفاهیم شرح درس:

 .بر اساس مفاعیم آموخته شده ارایه نماید در رشته خود یک روش تحقیق مناسب مشکالت موجود

 : استای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابنددر ر دانشجویان پس از طی دوره باید:  اهداف اختصاصی

 را توضیح دهد  مفهوم تحقیق و روش تحقیق ، انواع تحقیق  .1

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

  د.ا شرح دهر و چگونگی بیان مسئله تحقیقویژگی های یک موضوع مناسب   .3

  د.ا شرح دهژوهش رمالحظات اخالقی در پ .4

  .را توضیح دهد ی تحقیق، برنامه ریزی برای اجرامحدودیت ها .5

 . دهد توضیح را گزارش نویسی و نگارش فهرست منابع .6

 

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 آشنایی با واژه های پژوهشی، معرفی درس 18-16 15/1/1401  .1

  

 خانم چهره گشا

 خانم چهره گشا حل تحقیقروش علمی پژوهش و مراحل آن ، انواع تحقیق ، مرا  22/1/1401  .2

موضوع پژوهش و انتخاب عنوان، خصوصیات نگارش یک عنوان  18-16 29/1/1401  .3

 خوب و ویژگی های یک موضوع مناسب 

 خانم چهره گشا

 خانم چهره گشا بررسی متون و مروری بر بررسی های قبلی 18-16 5/2/1401  .4

 خانم چهره گشا چگونگی بیان مسئله  18-16 19/2/1401  .5

و تعریف واژه ها ، سواالتاهداف؛ فرضیات 18-16 26/2/1401  .6  خانم چهره گشا 

 خانم چهره گشا ارزیابی تکالیف عملی  2/3/1401  .7

 خانم چهره گشا انواع مطالعات 18-16 9/3/1401  .8

 خانم چهره گشا انواع روش های گرد آوری داده ها 18-16 16/3/1401  .9



 خانم چهره گشا ارزیابی تکالیف عملی 18-16 23/3/1401  .10

  رها و جدول گانت، جدول هزینه هاجدول متغی 18-16 30/3/1401  .11

مالحظات اخالقی در پژوهش و  

 خانم چهره گشا

 خانم چهره گشا  نگارش فهرست منابع  18-16 6/4/1401  .12

 خانم چهره گشا Zoteroنرم افزار  آشنایی با الگوهای رفرنس نویسی و 18-16 13/4/1401  .13

 

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

 

 : ایف و تکالیف دانشجوظو

 مطالعه قبلی 
 مشارکت فعال در پرسش و پاسخ

 آنالین حضور به موقع در کالس
 

 :نیدر نمره پایا آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

:   نمره 10 :ارائه طرح پژوهشی در طول ترم 

  نمره 10     :آزمون نهایی 

 منابع مطالعه 

 نابع اصلی واحد درسیم

 فتوحی اکبر، کمانگر نسرین. روش تحقیق در علوم پزشکی: مبانی پژوهش در علوم پزشکی-1

 زالی محمدرضا. پژوهش در علوم پزشکی و بهداشت-2 

 طراحی پرسشنامه در مطالعات علوم پزشکی  اسیوند سرور. اصول -3 

 عابدسعیدی ژیال، اکبری امیرعلی. روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت  -4

 حجتی حمید، شریف نیا حمید. آمار و روش تحقیق در پرستاری و علوم پزشکی. نشر سالمی. -5

 ترجمه دهقان نیری ناهید. انتشارات اندیشه رفیع سوزان برنز، نانسی گرو. روش تحقیق در پرستاری، احرا، نقد و کاربرد. -6

 عبدالقادر عصاررودی، حمیده یزدی مقدم. روش تحقیق در اتاق عمل و علوم بهداشتی. نشر جامعه نگر.  -7
 
 

 


