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 شرحی از  درس: 

وانمندی دانشجو در انجام پروژه تو ایجاد زمینه فناوری اطالعات سالمت  مبانی نظری تحقیق و شیوه نگارش آن در آشنایی با اصول و
  های تحقیقاتی

 

 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

  .روش تحقیق در علوم پزشکی .رخشانی هفاطمـ 

لوم روش شناسی پژوهش هاي کاربردي در ع .سامان توکلیاکبر فتوحی ، سید رضا مجدزاده ، حسین ملك افضلی ،  -

 پزشکی

  .روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت .اکبری امیر علی ،عابد سعیدی  ژیال ـ
 

 : درس اهداف کلی

 آشنایی دانشجو با تعریف تحقیق و نحوه انتخاب عنوان. -1

ی متون، : عنوان، بیان مساله، بررستحقیقاتی شامل نگارش مراحل تدوین یک پروتکلآشنایی دانشجو با  -2

؛ متغیرها، انواع مطالعات، روش جمع متدولوژی تحقیق تنظیم  اهداف پژوهش، پرسشها یا فرضیه های پژوهش،

 غیره.آوری اطالعات، نمونه گیری، 

 مقاله آشنایی با نحوه نگارش  -3

 

 *جلسه اول

 نوروزینام مدرس: دکتر 

  تعریف و ضرورت تحقیق *عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 د.نبع ایجاد علم را نام برده و مختصری توضیح دهمنا -1

 د.ننمای تعریفرا  پژوهش و كاوش علمي  -2

 د.نرا بیان نمایاهمیت پژوهش در سیستم بهداشتي درماني  -3



 ویژگیهای پژوهش در علوم بهداشتي را نام برده و توضیح دهند. -4

 ایند.انواع تحقیق )بنیادی و كاربردی( را با یکدیگر مقایسه نم -5

 تحقیق كمي و كیفي را تعریف نموده و با یکدیگر مقایسه نمایند.  -6

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 

 *جلسه دوم

 نوروزیام مدرس: دکتر ن

  مراحل پژوهش* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 مراحل پژوهش را نام ببرد. -1

 فرایند آغاز تحقیق را توضیح دهند. -2

 پیدا كردن مساله را توضیح دهند. فعال روش های  -3

 روش های غیر فعال پیدا كردن مساله را توضیح دهند. -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 ومس*جلسه 

 نوروزینام مدرس: دکتر 

  انتخاب موضوع و معیار های انتخاب آن* عنوان مبحث: 



 اهداف اختصاصی:

 د.نرا بیان نمای ین اولویت های تحقیقاتيروشهای تعی -1

)شبکه علیت، استخوان ماهي و كلمات استفهامي( را توضیح  موضوع پژوهش شیوه های مختلف انتخاب -3

 د.نده

 د.نرا نام ببر منابع انتخاب موضوع  -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیآموزشی:  روش

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 

 مچهار*جلسه 

 نوروزینام مدرس: دکتر 

 بیان مسئله * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 د.نمطالبي كه در بیان مسئله باید آورده شود را لیست نمای -1

 د.نوضیح دهالگوی سه بخشي بیان مسئله را ت -2

 د.نالگوی چهار بخشي بیان مسئله را توضیح ده -3

 د.نتفاوت دو الگوی ذكر شده را برشمار -4

 د.نبرای یک عنوان فرضي مطالب مورد نیاز در بیان مسئله را بیان نمای -5

 

 ■روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی: روش آموزشی

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 



 مپنج*جلسه 

 نوروزینام مدرس: دکتر 

  بررسي ادبیات و پیشینه پژوهش· *عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 د.نفوائد مرور پیشینه تحقیق را بیان نمای -1

 د.نورد توجه قرار گیرد را توضیح دهنکاتي كه در مرور بر مطالعات باید م -2

 د.ننام ببرلیستي از منابعي كه برای مرور برمطالعات مي توان از آن استفاده نمود را  -3

 د.ننکاتي كه در خواندن منتقدانه مطالعات پیشین باید در نظر داشت را بیان نمای -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 

 مشش*جلسه 

 طهماسبینام مدرس: دکتر 

  ( سواالت و فرضیات پژوهشكاربردی فاهدو ااهداف ویژه  ،اهداف پژوهش )هدف كلي * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 د.نبرای یک عنوان فرضي هدف كلي بنویس  -1

 د.نهدف اختصاصي بیان كن 4برای یک هدف كلي حداقل   -2

 د.نبرای هدف كلي اهداف كاربردی بنویس -3

 د.نبر اساس نوع مطالعه، در مورد سوال و فرضیات پژوهش توضیح ده -4

 د.  نانواع فرضیه را نام برده و هر یک را توضیح ده -5

 د.نختصاصي ذكر شده سوال و فرضیه بنویسبرای اهداف ا -6



   

 ■روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 

 مهفت*جلسه 

 طهماسبینام مدرس: دکتر 

  متغیرها* مبحث: عنوان 

 اهداف اختصاصی:  

 .دنرا نام ببر انواع متغیرها -1

 مقیاس اندازه گیری متغیرها را نام برده و هر یک را توضیح دهند.   -2

 انواع متغیرها را بر اساس نقش آنها نام برده و هر یک را توضیح دهند. -3

 توضیح دهند. متغیر مخدوشگر را تعریف نموده و راههای مواجهه با آن را -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 

 متشه*جلسه 

 طهماسبینام مدرس: دکتر 

 ا و ابزار تحقیقروش جمع آوری داده ه *عنوان مبحث: 



 اهداف اختصاصی:

 را نام ببرند. روشهای مهم جمع آوری اطالعات -1

 باید مد نظر قرار داد توضیح دهند. طراحي پرسشنامهمعیارهایي را كه در  -2

 معیارهایي را كه در مشاهده باید مد نظر قرار داد توضیح دهند. -3

 معیارهایي را كه در مصاحبه باید مد نظر قرار داد توضیح دهند. - 4

 منابع اسنادی مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها را نام ببرند. -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■یطه :   شناختی ح

 ثبح پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 

 منه*جلسه 

 نوروزینام مدرس: دکتر 

 روایي و پایایي ابزار عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

  د.نروایي و پایایي را تعریف نمای -1

  ایند.نام برده و هر یک را تعریف نمانواع مختلف روایي )روایي محتوا، سازه، همزمان و پیش بین( را  -2

 روشهای تعیین پایایي را نام برده و هر یک را توضیح دهند. -3

 رابطه بین روایي و پایایي را توضیح دهند.  -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 



 همد*جلسه 

 طهماسبینام مدرس: دکتر 

 انواع مطالعات* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 طبقه بندی مطالعات در دو گروه مشاهده ای و تجربي را توضیح داده و زیر طبقات آنها را برشمارند. -1

 انواع مطالعات توصیفي مشاهده ای را نام ببرند. -2

 وت و ضعف مطالعات توصیفي مشاهده ای را بیان كنند.نقاط ق -3

 انواع مطالعات تحلیلي مشاهده ای را نام ببرند. -4

 نقاط قوت و ضعف مطالعات تحلیلي مشاهده ای را بیان كنند. -5

 تفاوت مطالعات كوهورت و كوهورت تاریخي را توضیح دهند. -6

 مایند.شاهدی را با هم مقایسه ن -مطالعه كوهورت و مورد -7

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 

 همدیاز*جلسه 

 طهماسبینام مدرس: دکتر 

 )ادامه( انواع مطالعات* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 انواع مطالعات تجربي را نام ببرند. -1

 انواع مطالعات پیش تجربي را نام برده و در مورد هر یک مختصری توضیح دهند. -2

 انواع مطالعات نیمه تجربي را نام برده و در مورد هر یک مختصری توضیح دهند. -3

 هند.نقاط قوت مطالعات تجربي )كارآزمایي( بالیني را توضیح د -4

 طرح كلي یک كارآزمایي بالیني را بصورت الگوریتم ترسیم نمایند. -5



 فازهای چهارگانه كارآزمایي بالیني را توضیح دهند. -6

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور وسیله 

 

 دهمدواز*جلسه 

 طهماسبینام مدرس: دکتر 

 نمونه گیری * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 را توضیح دهند. جامعه, نمونه و محیط پژوهش در سیستم های بهداشتيمفاهیم  -1

 نمونه گیری را تعریف نمایند. -2

 و غیر احتمالي را نام ببرند. انواع روشهای نمونه گیری احتمالي -3

 هر یک از روشهای نمونه گیری احتمالي را در چند سطر توضیح دهند. -4

 تفاوت نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای را توضیح دهند. -5

 هر یک از روشهای نمونه گیری غیر احتمالي را در چند سطر توضیح دهند. -5

 دهند.مراحل اجرای عملیات نمونه گیری را توضیح  -6

برای یک عنوان فرضي یک روش نمونه گیری احتمالي و یک روش نمونه گیری غیر احتمالي مناسب  -7

 پیشنهاد دهند.

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور وسیله کمک آموزشی:   

 

 زدهمسی*جلسه 



 نوروزینام مدرس: دکتر 

 مالحظات اخالقي و جدول گانت* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 تاریخچه شکل گیری مالحظات اخالقي را توضیح دهند. -1

 بیانیه های جهاني در زمینه اخالق پزشکي را نام برده و هر یک را توضیح دهند. -2

 ي قانون نورنبرگ را نام ببرند.اصول اساس -3

 اصول اساسي بیانیه هلسینکي را نام ببرند. -4

 اصول سه گانه گزارش بلمونت در زمینه اخالق پژوهش را نام برده و توضیح دهند. -5

 مالحظات اخالقي مربوط به مراحل مختلف پژوهش را بیان نمایند. -6

 نحوه تکمیل جدول گانت را توضیح دهند. -7

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■شناختی    حیطه :

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 

 دهمچهار*جلسه 

 طهماسبینام مدرس: دکتر 

 نحوه مقاله نویسي* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 تحلیلي و مداخله ای( را بیان نماید. -اصول اساسي در نگارش عنوان مقاالت )توصیفي، توصیفي -1

 اصول اساسي در نگارش مقدمه مقاله را توضیح دهد. -2

 اصول اساسي در نگارش مواد و روشهای مقاله را بیان نماید. -3

 مطالبي كه باید در مواد و روشها آورده شود را لیست نماید. -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■:   شناختی حیطه 



 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 

 دهمپانز*جلسه 

 طهماسبینام مدرس: دکتر 

 نگارش مقاله )ادامه(عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 اصول اساسي در نگارش یافته ها را بیان نمایند. -1

 نکاتي كه در طرحي جداول باید رعایت كرد را نام ببرند. -2

 نکاتي كه در طرحي نمودارها باید رعایت كرد را بیان نمایند. -3

 اصول اساسي در نگارش بحث را توضیح دهند. -4

 توضیح دهند. نحوه ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات و محدودیتها را -5

 نحوه نگارش منابع )كتاب، مقاله، پایان نامه و ...( بر اساس روش ونکوور را بیان نمایند. -6

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -پرژکتور وسیله کمک آموزشی:   ویدئو 

 

 دهمزشان*جلسه 

 و دکتر طهماسبی نوروزینام مدرس: دکتر 

 بررسي پروپوزال دانشجویان* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 )گروههای چهارگانه دانشجویان كالس( را نقد نمایند.عنوان پروپوزال گروههای دانشجویي  -1



 در كالس نقد نمایند.بیان مسئله گروههای دانشجویي را بعد از قرائت  -2

 اهداف كلي، اختصاصي و كاربردی پروپوزال گروههای دانشجویي را بعد از قرائت در كالس نقد نمایند. -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -موزشی:   ویدئو پرژکتور وسیله کمک آ

 

 دهمهف*جلسه 

 و دکتر طهماسبی نوروزینام مدرس: دکتر 

 بررسي پروپوزال دانشجویي )ادامه(* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 سواالت و فرضیات پروپوزال گروههای دانشجویي را بعد از قرائت در كالس نقد نمایند. -1

 وپوزال گروههای دانشجویي را در كالس نقد نمایند.نحوه تکمیل جدول متغیرهای پر -2

نحوه اجرای كار تحقیقاتي )شامل روش نمونه گیری، جامعه پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده ها، روش  -3

 تجزیه و تحلیل و مالحظات اخالقي( گروههای دانشجویي را بعد از قرائت در كالس نقد نمایند.

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 


