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  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

  سطح مهارت دانشجویان در امر پژوهشبالا بردن  -1

 کسب مهارت در نوشتن یک پروپوزال طرح تحقیقاتي  -2



 

 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 را بیان کندانتخاب یک موضوع مناسب  موارد مربوط به -1

 را شرح دهد های پژوهشي اولویتنحوه شناسایي  -2

 .حداقل سه عنوان تحقیقاتي را بر اساس اصول علمي طراحي نماید  -3

 راهبردهای جستجو جهت پیدا نمودن کلمات کلیدی مناسب را ذکر نماید -0

 بانک های اطلااتي مهم برای یافتن مقالات مرتبط با عنوان پژ.هش را لیست نماید  -5

 .نام ببرد مراحل نگارش بیان مسئله را -9

 .چارچوب نگارشي بیان مسئله را بیان کند -7

 را بررسي و نقد کند بیان مسئله های ارائه شده توسط  دانشجویان -1

 .متون را توضیح دهدمرور نحوه نگارش علمي  -6

 مقالات مرتبط با عنوان انتخابي خود را نقد نماید -14

 بررسي و نقد نماید مرور متون های ارائه شده توسط  دانشجویان را  -11

 .نواع اهداف اختصاصي و جزئي و کاربردی را بیان کندا -12

  .ضیه های مرتبط با عنوان و اهداف و سواالت یک تحقیق را ارائه دهدفر -13

  .ت یک تحقیق را بیان کندالانحوه طراحي سو -10

 انواع متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آن ها را با یکدیگر مقایسه کند  -15

 اهداف، فرضیات، سوالات و تعریف متغیرها ارائه شده توسط  دانشجویان را بررسي و نقد نماید -19

 را شرح دهد تحقیقنکات مهم در روش های اجرای   -17



 

 

 را دسته بندی و  مقایسه نماید ابزارهای جمع آوری اطلاعات انواع  -11

 را شرح دهد روایي و پایایي ابزار روش های  -16

 را بررسي و نقد نماید پژوهشي دانشجویانهای روش اجرای تحقیق مربوط به طرح  -24

 را بررسي و نقد نماید ابزارهای پژوهش دانشجویان  -21

 انواع روش های نمونه گیری را نام برده و به اختصار شرح دهد -22

 روش های تعیین حجم نمونه را بیان کند -23

 دانشجویان را نقد نماید حجم نمونهین و تعیروش های نمونه گیری،  -20

 را به تفکیک ذکر نماید روش های تجزیه و تحلیل داده ها -25

 را توضیح دهد هزینه هاو جدوال متغیرها، گانت، نحوه تکمیل  -29 

 را بررسي و نقد نماید ملاحظات اخلاقي و محدودیت های پژوهش مربوط به طرح پژوهشي ارائه شده توسط دانشجویان -27

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                               3ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-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 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 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 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميروشترکیبي از 

  .................... لطفا نام ببرید

 

 س سمینار تحقیقدرارائه تقویم جدول 

 11-11: دوشنبه ساعت روز و ساعت کلاس

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

-روش یاددهی

 یادگیری

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان

مروری بر چگونگي انتخاب یک موضوع   -ارائه طرح درس -1 1

 اولویت های پژوهشي  -مناسب

 

سخنراني تعاملي، 

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  21/9/1041

 فراهاني

سخنراني تعاملي،  سوالات یا عناوین پژوهشي دانشجویان  2

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  0/7/1041

 فراهاني

سخنراني تعاملي،  پژوهشي اصلاح شده دانشجویانبررسي عناوین  1

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  11/7/1041

 فراهاني

  -مروری بر بانک های اطلااتي   -مروری بر راهبردهای جستجو  4

 مروری بر چگونگي نوشتن بیان مسئله مناسب

سخنراني تعاملي، 

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  11/7/1041

 فراهاني

 مسئله های ارائه شده توسط  دانشجویانبررسي بیان  1

 
سخنراني تعاملي، 

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  25/7/1041

 فراهاني

 بررسي بیان مسئله های اصلاح شده توسط  دانشجویان 6

 
سخنراني تعاملي، 

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  2/1/1041

 فراهاني

مروری بر چگونگي نوشتن مقالات مرتبط در قسمت مرور متون  7

 نقد مقالات مرتبط   -پروپوزال

سخنراني تعاملي، 

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  6/1/1041

 فراهاني

سخنراني تعاملي،  بررسي مرور متون های ارائه شده توسط  دانشجویان 8

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  19/1/1041

 فراهاني



 

 

مرور  -مرور متون های اصلاح شده توسط  دانشجویان بررسي  9

 بر چگونگي نوشتن اهداف، فرضیات، سوالات و تعریف متغیرها

 

سخنراني تعاملي، 

 پرسش و پاسخ

دکتر ناهید  23/1/1041

 اکبری

بررسي اهداف، فرضیات، سوالات و تعریف متغیرها ارائه شده  11

 توسط  دانشجویان

 

سخنراني تعاملي، 

 پاسخپرسش و 

دکتر ناهید  34/1/1041

 اکبری

بررسي اهداف، فرضیات، سوالات و تعریف متغیرها اصلاح شده  11

 توسط  دانشجویان

سخنراني تعاملي، 

 پرسش و پاسخ

دکتر ناهید  7/6/1041

 اکبری

مروری بر ابزارهای جمع   -مروری بر روش های اجرا تحقیق  12

 ابزارمروری بر روایي و پایایي   -آوری اطلاعات
سخنراني تعاملي، 

 پرسش و پاسخ

دکتر ناهید  10/6/1041

 اکبری

بررسي روش اجرای تحقیق مربوط به طرح پژوهشي  11

 بررسي ابزارهای پژوهش دانشجویان .  -دانشجویان 

سخنراني تعاملي، 

 پرسش و پاسخ

دکتر ناهید  21/6/1041

 اکبری

های تجزیه روش  -بررسي روش های نمونه گیری، حجم نمونه  14

 و تحلیل داده ها
سخنراني تعاملي، 

 پرسش و پاسخ

دکتر ناهید  21/6/1041

 اکبری

بررسي ملاحظات  -بررسي جدوال متغیرها، گانت، هزینه ها  11

اخلاقي و محدودیت های پژوهش مربوط به طرح پژوهشي ارائه 

 شده توسط دانشجویان

سخنراني تعاملي، 

 پرسش و پاسخ

ناهید دکتر  5/14/1041

 اکبری

 رفع اشکال 16

 
سخنراني تعاملي، 

 پرسش و پاسخ

دکتر ناهید  12/14/1041

اکبری، لیلا 

 امیری فراهاني

 

 

 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلاحضور منظم در ک

 مربوط به هر جلسهانجام تکالیف 

 بحث های گروهيمشارکت فعال در  



 

 

 مقالات مربوط به طرح پژوهشي خود مطالعه دروس و مطالعه منابع معرفي شده وکمک به ارتقاء توانمندی های خود با 

 ارائه یک پروپوزال کامل در انتهای ترم

 :روش ارزیابی دانشجو

 ارزیابي تکویني )سازنده( -

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

   درصد 24حضور منظم و انجام تکالیف به موقع  -

   درصد نمره  54 ارائه پروپوزال مربوط به موضوع پژوهشي خود -

در کلاس  در بحث و راهنمایي دیگر همکلاسیان در جهت رفع و بهبود موضوعات مربوط به قسمت های مختلف پروپوزال شرکت فعال -

 درصد 34
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پزشکي ،تهران  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش "راهنمای آموزش ده گام پژوهش در سیستمهای بهداشتي درماني "ید آصف زاده سع -9

1312 

 سایر منابع موجود در اینترنت با توجه به نیاز فراگیران -7
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