
 فرم طرح درض دٍرُ
 داًؽگبُ علَم پسؼکی ٍ خذهبت ثْذاؼتی درهبًی گلعتبى

 

 رٍغ تحقیقًبم درض :  

 16-18دٍؼٌجِ رٍزّبی  تبریخ ثرگساری : 1398-99تحصیلی  اٍلًیوعبل  طَل دٍرُ :

 داًؽکذُ پیراپسؼکی هحل ثرگساری : (ٍ عولی ٍاحذ )تئَری 2تعذاد ٍاحذ :

 - پیػ ًیبز : خبًن چْرُ گؽب : هذرض

 تبریخ اهتحبى :  اتبق عولکبرؼٌبظی پیَظتِ 4رؼتِ ٍ هقطع تحصیلی فراگیراى : ترم 
 

ص اًجبم ضذُ ثِ هٌظَر آضٌبیی داًطجَیبى ثب رٍش ّبی هتذاٍل تحقیق در ػلَم پسضکی ٍ ًحَُ استفبدُ از ًتبیج پژٍّّذف کلی دٍرُ:  هدف کلی:

 ْت ّوکبری در فؼبلیت ّبی پژٍّطی.ج آهبدُ سبزی

، اصَل ٍ رٍش ّبی هختلف تحقیق آضٌب ضذُ ٍ قبدر خَاّذ ثَد ثب ًگبرش یک طرح تحقیقی از ثیي در ایي درس داًطجَ ثب هفبّین شرح درس:

 .ثر اسبس هفبػین آهَختِ ضذُ ارایِ ًوبیذ در رضتِ خَد یک رٍش تحقیق هٌبست هطکالت هَجَد

 : در راستبی ّر ّذف کلی، ثِ اّذاف رفتبری زیر دست یبثٌذ طجَیبى پس از طی دٍرُ ثبیذداً:  اهداف اختصاصی

 را تَضیح دّذ  هفَْم تحقیق ٍ رٍش تحقیق ، اًَاع تحقیق  .1

  .ضرح دّذرا ، خصَصیبت یک ػٌَاى خَة  ٍ ًگبرش یک ػٌَاى خَة هَضَع تحقیق .2

  ذ.ضرح دّ ار ٍ چگًَگی ثیبى هسئلِ تحقیقٍیژگی ّبی یک هَضَع هٌبست   .3

  ذ.ا ضرح دّهالحظبت اخالقی در پژٍّص ر .4

  .را تَضیح دّذ ی تحقیق، ثرًبهِ ریسی ثرای اجراهحذٍدیت ّب .5

 . دّذ تَضیح را گسارش ًَیسی ٍ ًگبرش فْرست هٌبثغ .6

 

 فْرظت هحتَا ٍ ترتیت ارائِ درض
 

 هذرض عٌبٍیي ظبعت تبریخ ردیف

هراحژل نى ، اًژَات تحقیژق ،    رٍغ علوی پژصٍّػ ٍ  ، هعرفی درض 18-16 25/12/99 1

 هراحل تحقیق

  

 خبًن چْرُ گؽب

هَضَت پصٍّػ ٍ اًتخبة عٌَاى، خصَصیبت ًگبرغ یک عٌَاى  18-16 16/1/1400 2

 خَة ٍ ٍیصگی ّبی یک هَضَت هٌبظت 

 خبًن چْرُ گؽب

 خبًن چْرُ گؽب ثررظی هتَى ٍ هرٍری ثر ثررظی ّبی قجلی 18-16 23/1/1400 3

 خبًن چْرُ گؽب چگًَگی ثیبى هعئلِ  18-16 30/1/1400 4

ٍ تعریف ٍاشُ ّب ، ظَاالتاّذاف؛ فرضیبت 18-16 6/2/1400 5  خبًن چْرُ گؽب 

 خبًن چْرُ گؽب اًَات هطبلعبت 18-16 13/2/1400 6

 خبًن چْرُ گؽب اًَات رٍغ ّبی گرد نٍری دادُ ّب 18-16 20/2/1400 7

 خبًن چْرُ گؽب  18-16 27/2/1400 8



 خبًن چْرُ گؽب جذٍل هتغیرّب ٍ جذٍل گبًت، جذٍل ّسیٌِ ّب 18-16 3/3/1400 9

 خبًن چْرُ گؽب هالحظبت اخالقی در پصٍّػ 18-16 10/3/1400 10

 خبًن چْرُ گؽب گسارغ ًَیعی   18-16 17/3/1400 11

 خبًن چْرُ گؽب  ًگبرغ فْرظت هٌبثع  18-16 24/3/1400 12

 خبًن چْرُ گؽب Zoteroنؼٌبیی ثب الگَّبی رفرًط ًَیعی ٍ ًرم افسار  18-16 31/3/1400 13

 

 باشذ. می پاسخ ي پرسش ، اسالیذ، از استفادٌ آمًزش بٍ شیًٌ سخىراوی،  رٍغ تذریط : 

 

 : بیف ٍ تکبلیف داًؽجَظٍ

 مطالعٍ قبلی 
 مشارکت فعال در پرسش ي پاسخ

 آوالیه حضًر بٍ مًقع در کالس
 

 :در ًورُ پبیبًی نىظْن ٍ درصذ  رٍغ ارزؼیبثی داًؽجَ

:   ومرٌ 01 :ارائٍ طرح پژيَشی در طًل ترم 

  ومرٌ 01     :آزمًن وُایی 

 هٌبثع هطبلعِ 

 نابع اصلی واحد درسیم

 فتَحی اکجر، کوبًگر ًعریي. رٍغ تحقیق در علَم پسؼکی: هجبًی پصٍّػ در علَم پسؼکی-1

 زالی هحوذرضب. پصٍّػ در علَم پسؼکی ٍ ثْذاؼت-2 

 ل طراحی پرظؽٌبهِ در هطبلعبت علَم پسؼکی اظیًَذ ظرٍر. اصَ -3 

 عبثذظعیذی شیبل، اکجری اهیرعلی. رٍغ تحقیق در علَم پسؼکی ٍ ثْذاؼت  -4

 حجتی حویذ، ؼریف ًیب حویذ. نهبر ٍ رٍغ تحقیق در پرظتبری ٍ علَم پسؼکی. ًؽر ظبلوی. -5

 . ترجوِ دّقبى ًیری ًبّیذ. اًتؽبرات اًذیؽِ رفیعظَزاى ثرًس، ًبًعی گرٍ. رٍغ تحقیق در پرظتبری، احرا، ًقذ ٍ کبرثرد -6

 عجذالقبدر عصبررٍدی، حویذُ یسدی هقذم. رٍغ تحقیق در اتبق عول ٍ علَم ثْذاؼتی. ًؽر جبهعِ ًگر.  -7
 
 

 


