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 : درس اهداف كلي

 بانی نظری تحقیق و شیوه نگارشآشنا ساختن دانشجویان با م (1

 آشنایی با مفاهیم ، تعاریف و اهمیت تحقیق در نظام خدمات بهداشتی درمانی (2

 تهیه یک طرح تحقیقاتی (3

در پایان این کالس انتظار می رود دانشجویان به صورت عملی با مهارتهای پژوهش تدوین پروپوزال 

 ..تحقیقاتی ، تهیه مقاالت پژوهشی آشنا شوند

 

 اول جلسه* 

 فاطمه برازجاني : .نام مدرس

 مفاهیم، تعاریف و اهمیت تحقیق در نظام خدمات بهداشتي درماني: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 :دانشجو باید بتواند 

 .شرح دهد هدف از تحقیق در سیستم های بهداشتي را -0

 .را شرح دهد حیطه های تحقیق در سیستم های بهداشتي -.2

 .را شرح دهد ي تحقیق در سیستم های بهداشتيمعیارهای اصل-  0.

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي    :حیطه 

 روش سخنراني با استفاده از اسالید : روش آموزشي

 روش پرسش و پاسخ                  

 ویدئوپروژكتور-كالس درس : وسیله كمك آموزشي

 جلسه دوم*

 فاطمه برازجاني: .نام مدرس

 انتخاب موضوع مناسب و نگارش عنوان: عنوان مبحث



  :اهداف اختصاصي

 :دانشجو باید بتواند

 .را بیان كند اجزای طرح تحقیقاتي -0

 .بداندرا  تهیه و تنظیم عنوان برای یك مشکل بهداشتي -2

 .بیان كند معیارهای اساسي برای انتخاب یك طرح تحقیقاتي را -0

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □اختي شن:   حیطه 

 پرسش و پاسخ-سخنراني و همراه با اسالید: روش آموزشي

 ویدئوپروژكتور -كالس درس: وسیله كمك آموزشي

 

 سوم جلسه*

 .فاطمه برازجاني: نام مدرس

 . نگارش بیان مسئله طرح تحقیقاتي: عنوان مبحث

 :ياهداف اختصاص

 .را شرح دهد اجزای اصلي بیان مسئله -0

 توضیح دهدترتیب نگارش مطالب علمي تهیه شده در بیان مسئله را  -2

 بیان كندهدف كاربردی را در بیان مسئله جایگاه و نحوه نوشتاری  -0

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 پرسش و پاسخ-ني و همراه با اسالیدسخنرا: روش آموزشي

 ، ویدئوپرژكتور..كالس درس: وسیله كمك آموزشي

 

 چهارمجلسه *

 فاطمه برازجاني: نام مدرس

 .كه در ارتباط با موضوع تحقیق است( بررسي متون)بررسي اطالعات و مدارک: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 فوائد بررسي متون -0

 ..را بیان كنید وهشاستخراج كلمات كلیدی یك عنوان پژ -2

 ..را بیان كنید موتورهای جستجوگر معتبر و علمي -0

 .را بیان كنیدنحوه جستجو ی یك عنوان در اینترنت  -9

 را بداند نحوه استفاده از نرم افزار مدیریت منابع -5

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 پرسش و پاسخ-سخنراني و همراه با اسالید: .روش آموزشي



 ویدئو پروژكتور -كالس درس: وسیله كمك آموزشي

 

 پنجمجلسه *

 فاطمه برازجاني: نام مدرس

 تنظیم اهداف فرضیات یا سواالت پژوهش: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 دانشجو باید بتواند

 .نحوه نگارش اهداف كلي و اختصاص را بیان كند -0

 .داف كاربردی را بیان كندنحوه نگارش اه -2

 .نحوه تنظیم فرضیه های تحقیق را بیان كند -0

 .نحوه تنظیم سواالت تحقیق را بیان كند -9

 بیان كند اهداف در قالب طرح پژوهشي راچگونگي كاربرد این  -5

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 پرسش و پاسخ-راني و همراه با اسالیدسخن : .روش آموزشي

 ویدئو پروژكتور -كالس درس: وسیله كمك آموزشي

 و هفتم ششمجلسه *

 فاطمه برازجاني: نام مدرس

 .انواع مطالعات اپیدمیولوژیك:عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 دانشجو باید بتواند

 .را شرح دهد مطالعه تجربي و مشاهده ای-0

 ..شرح دهدرا  مطالعات گذشته نگر-2

 . را شرح دهد مطالعات اینده نگر-0

 .بیان كند تفاوت های اساسي مطالعه كیفي و كمي را-9

 .معایب و مزایای مطالعات را بیان كند - 5

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 ش و پاسخپرس-سخنراني و همراه با اسالید : .روش آموزشي

 ویدئو پروژكتور -كالس درس: وسیله كمك آموزشي
 

 

 



 هشتمجلسه *

 فاطمه برازجاني: نام مدرس

 .تعریف متغیر ها و شیوه های بیان و سنجش آن :عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 دانشجو باید بتواند

 متغیرهای موجود در یك طرح تحقیقاتي را بیان كند-0

 تقل را نشان دهدتفاوت متغیرهای وابسته و مس-2

 روشهای سنجش و اندازه گیری متغیرها را توضیح دهد0

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 پرسش و پاسخ-سخنراني و همراه با اسالید: روش آموزشي

 

 نهم و دهمجلسه *

 فاطمه برازجاني: نام مدرس

 و طراحي پرسشنامه ، تعیین حجم نمونهنمونه گیری مختلفروشهای  انتخاب: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 انواع روشهای جمع اوری اطالعات را توضیح دهد-0

 را بیان كند مختلف نمونه گیریمزایا و معایب روشهای -2

 روش تعیین حجم نمونه را بیان كند-0

 اصول طراحي پرسشنامه را شرح دهد-9

 سشنامه خوب را بداندشرایط الزم یك پر-5

 روایي و پایایي پرسشنامه را بیان كند-0

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 پرسش و پاسخ-سخنراني و همراه با اسالید: روش آموزشي

 

 یازدهمجلسه *

 فاطمه برازجاني: نام مدرس

 ت تجزیه و تحلیل  داده ها در پژوهشروشهای اماری جه: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 آمار توصیفي در پژوهش های بهداشتي را بداند-0

 امار تحلیلي در پژوهش های بهداشتي را بداند-2

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 پرسش و پاسخ-دسخنراني و همراه با اسالی: روش آموزشي



 

 دوازدهمجلسه *

 فاطمه برازجاني: نام مدرس

 .مالحظات اخالقي در پژوهش: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 دانشجو باید بتواند

 .بیان كنید نحوه كسب رضایت اگاهانه و داوطلبانه را -0

 ..شرح دهدمحرمانه نگهداشتن اطالعات بدست امده در حین تحقیق را  -2

 .بیان كند  ظات اخالقي را در طرح تحقیقاتي پیشنهادیاصول اساسي مالح-0

. 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 پرسش و پاسخ-سخنراني و همراه با اسالید: روش آموزشي

 ویدئو پروژكتور -كالس درس: وسیله كمك آموزشي

 و چهاردهم سیزدهمجلسه *

 فاطمه برازجاني: رسنام مد

 گزارش تحقیق و مقاله نویسي: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 اصول اساسي گزارش تحقیق را بیان كند-0

 ساختار مهم گزارش تحقیق را بیان كند-2

 نحوه شناسایي مجالت معتبر را بداند-0

 .اجزای اصلي یك مقاله تحقیقي را بداند-9

 را بداندنحوه نگارش خالصه -5 

 اع روشهای متداول مرجع نویسي را توضیح دهدانو-0

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 پرسش و پاسخ-سخنراني و همراه با اسالید: روش آموزشي
 

 پانزدهمجلسه *

 فاطمه برازجاني: نام مدرس

 .كار عملي: عنوان مبحث

 و نگارش طرح تحقیقاتي پیشنهادیتمرین  :اهداف اختصاصي

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 پرسش و پاسخ-سخنراني و همراه با اسالید: روش آموزشي



 

 

 شانزدهمجلسه *

 فاطمه برازجاني: نام مدرس

 .های تهیه شده توسط دانشجویانبحث و تبادل نظر در مورد اشکاالت پروپوزال : عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 .بر اساس مطالب آموخته شده اصالحات را انجام دهد دانشجو باید بتواند

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 پرسش و پاسخ-سخنراني  : .روش آموزشي

 ویدئو پروژكتور -كالس درس: وسیله كمك آموزشي
 

 


