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 در برنامه آموزشي  عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب -: نظری، عملي و یا نظرینوع واحد1



 

 

 توصیف کلی درس 

در طي این دوره دانشجویان با انواع روش های تحقیق آشنا شده و مهارت های  لازم برای نگارش وکاربرد اصول صحیح اجرای 

  .طرح های پژوهشي را کسب نموده، و روش ها و اصول نقد و بررسي طرح های پژوهشي را فرا خواهند گرفت

  (:Competency) توانمندی محورهایاهداف کلی/ 

 فراهم آوردن فرصت های یادگیری در جهت کسب مهارت در کاربرد روش علمي پژوهش -

 کسب مهارت نگارش یک طرح پژوهش مقدماتي -

  توانایي نقد و بررسي طرح های پژوهشي-

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :قادر باشد درس انتظار میرود که فراگیرپس از پایان این 

 شیوه نگارش بیان مسئله را بیان کند .   -

 فرضیه تحقیق بنویسید  -

 چارچوب نظری و پنداشتي را مقایسه نماید.   -

 جامعه و نمونه تحقیق را از یکدیگر تمیز دهد. -

 را تعریف کندمحیط پژوهش  -

 انواع متغیرهای تحقیق را به تفکیک دسته بندی نموده و شرح دهد  -

  تشخیص دهدانواع متغیرهای تحقیق را مقیاس اندازه گیری  -

 شیوه گرد آوری اطلاعات  را توضیح دهد.و ابزار گرداوری داده ها ،   -

 رعایت اصول اخلاق  در روش نمونه گیری در پژوهش  را بیان کند   -

  تشخیص داده و اجزای آن ها را مقایسه نمایدلیلي ، توصیفي ، تجربي ( کارآزمایي بالیني را انواع مطالعات ) تح  -

 انواع  روش های تحقیق کیفي را نام ببرد -

 روش های پژوهش در پرستاری و مامایي  را ذکر کند  -

 مدیریت درپژوهش ) جدول زمان ، بودجه ، نیروی انساني( را شرح دهد.    -

 داده ها و آزمون های آماری مورد استفاده را شرح دهد  ، اصول تجزیه و تحلیل  -

  .یافته ها  را تفسیر نماید -

 با استفاده از یافته ها شیوه نتیجه گیری را توضیح دهد  -

 کاربرد نتایج پژوهش را بیان کند   -

 اصول و روش نقد و بررسي  تحقیق را توضیح دهد .  -

 

 و همچنین نظر مدرسینریکولوم( دوره در رشته مرتبط ودر برنامه آموزشي )کرئوس مطالب جهت تکمیل این قسمت مي توان از نکته:  *

 استفاده کرد.



 

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                                                                    حضوری 5ترکیبي 

  :آموزشی انتخاب شده یادگیری با عنایت به رویکرد-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 

 

 

 

 س روش تحقیق درارائه تقویم جدول 

 11-11دوشنبه ها  روز و ساعت کلاس

 عنوان مبحث جلسه

 

 نام مدرس/ مدرسان تاریخ ارائه یادگیری-روش یاددهی

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

انواع روش های روش های تحقیق و نگارش  1

 طرح پژوهشي

رسش و )پ تعامليسخنراني 

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

های  بحث در گروه و ...(،

 کوچک

 دکتر خیرخواه  22/6/1121

رسش و )پ سخنراني تعاملي عنوان ، انواع اهداف کلي ، ویژه و کاربردی  2

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

های  بحث در گروه و ...(،

 کوچک

 دکتر خیرخواه 1/0/1121

رسش و )پ سخنراني تعاملي مسئله  و فرضیه تحقیقشیوه نگارش بیان  5

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

های  بحث در گروه و ...(،

 کوچک

 دکتر خیرخواه 11/0/1121

چارچوب نظری و پنداشتي و اصول نگارش  1

 مرور متون 

رسش و )پ سخنراني تعاملي

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

های  بحث در گروه و ...(،

 کوچک

 دکتر خیرخواه 12/0/1121

رسش و )پ سخنراني تعاملي متغیرهای تحقیق 3

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

های  بحث در گروه و ...(،

 کوچک

 دکتر خیرخواه 23/0/1121

 دکتر خیرخواه 2/2/1121  کارگروهي و پرسش و پاسخ تمرین و کار گروهي دانشجویان  6

انواع مطاللعات ) تحلیلي ، توصیفي ، تجربي (  0

 کارآزمایي بالیني

رسش و )پ سخنراني تعاملي

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

 و ...(

 دکتر جمشیدی منش  9/2/1121

رسش و )پ سخنراني تعاملي انواع مطاللعات ) تحلیلي ، توصیفي ، تجربي (  2

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

 و ...(

 دکتر جمشیدی منش 16/2/1121

رسش و )پ تعامليسخنراني  کارآزمایي بالیني  9

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

 و ...(

 دکتر جمشیدی منش 52/2/1121



 

 

جامعه ، نمونه محیط پژوهش ، ابزار گرداوری  12

 داده ها

رسش و )پ سخنراني تعاملي

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

 و ...(

 دکتر جمشیدی منش 0/9/1121

رسش و )پ سخنراني تعاملي شیوه گرد آوری اطلاعات  11

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

 و ...(

 دکتر جمشیدی منش 11/9/1121

رسش و )پ سخنراني تعاملي حجم نمونه و انواع روش نمونه گیری  12

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

 و ...(

 دکتر حسن پور  21/9/1121

رعایت اصول اخلاق در پژوهش ، مدیریت  15

درپژوهش ، جدول زمان ، بودجه ، نیروی 

انساني تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های 

 آماری مورد استفاده

رسش و )پ سخنراني تعاملي

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

 و ...(

 دکتر حسن پور 22/9/1121

تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و کاربرد نتایج  11

 کاربرد اصول پژوهش

رسش و )پ سخنراني تعاملي

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

 و ...(

 دکتر حسن پور 3/12/1121

روش های پژوهش در پرستاری و مامایي  و  13

 آشنایي با روش های تحقیق کیفي 

رسش و )پ سخنراني تعاملي

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

 و ...(

 دکتر حسن پور 12/12/1121

رسش و )پ سخنراني تعاملي اصول نقد و بررسي  در تحقیق   16

 پاسخ، کوئیز، بحث گروهي 

 و ...(

 دکتر حسن پور 19/12/1121

 دکتر حسن پور 26/12/1121 کارگروهي و پرسش و پاسخ تمرین و کار گروهي دانشجویان 10

 

 



 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلاحضور منظم در ک -

 مقرر انجام تکالیف در موعد -

 مطالعه منابع معرفي شده  -

 پرسش و پاسخبحث های کلاسي و مشارکت فعال در  -

 :روش ارزیابی دانشجو

 : ارائه تکالیف آموزشي و مشارکت فعال در کلاس  1ارزیابي تکویني )سازنده( -

 : آزمون کتبي 2)پایاني( رزیابي تراکميا -

-  

 و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

تمرینات عملي و تکالیف ارزیابي تکویني )انجام به موقع 

 (کلاسي

 درصد 22

 آزمون پایاني )چند گزینه ای، صحیح غلط، باز پاسخ(

 

 درصد12

 درصد12 حضور به موقع و مشارکت فعال در کلاس  

 درصد52 ارائه طرح تحقیقاتي

 

 

 

  :منابع

 .باشد های مرتبط مي سایت ها و نشاني وب های تخصصي، مقاله های درسي، نشریه منابع شامل کتاب

تحقیق در سیستم های بهداشتي : شیوه تهیه طرح تحقیقاتي برای حل معضلات بهداشتي درماني گروه مولفین  -:کتبالف( 

 سازمان جهاني بهداشت . 

 تحقیق در سیستم های بهداشتي تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن گزارش :سازمان جهاني بهداشت   

 جي ای پارک . درسنامه پزشکي پیشگیری اجتماعي . آخرین چاپ  - 

 طراحي پژوهش های بالیني :دکتر جانقرباني آخرین چاپ  - 

 پژوهش در علوم بهداشتي و پزشکي دکتر زالي آخرین چاپ - 

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 
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