
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  

  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

 طرح درس نظری 

                   پیوسته مقطع: كارشناسي            تكنولوژی اتاق عمل              رشته:                           اتاق عمل روش تحقیق در عنوان درس: 

       ندارد پیش نیاز:                                   00-01دوم نیمسال:            واحد عملي         5/0-واحد نظری 5/1 تعداد واحد:ژ

            يكشنبه روزكالس:                       44/00/01پايان كالس: تاريخ               42/11/00 شروع كالس:تاريخ         11كد درس: 

                  روش تدريس: سخنراني/بحث گروهي                                   00/02/01: تاريخ امتحان              10-14:00ساعت كالس:  

                         نفر تعداد:          محل اجرا: دانشكده علوم پزشكي                                       رسانه آموزشي: اساليد/ پروژكتور     

 G_akhoondzadeh@yahoo.com دكتر گلبهار آخوندزاده مدرس:

 

 شرح درس:

پژوهش علمي در علوم بهداشتي اهمیت ويژه ای دارد. در اين درس دانشجويان با فرآيند تدوين مراحل مختلف يک طرح تحقیقاتي 

 گروهي يک پروژه تحقیقاتي را از ابندا تا انتها تدوين و ارائه نمايند.آشنا شده و در نهايت قادر خواهند بود به طور فردی يا 

 

  :كلي هدف

انتخاب موضوع و توانايي هدف از اين درس آشنايي دانشجويان با روش پژوهش علمي در علوم بهداشتي و مراحل مختلف پژوهش 

 مي باشد. نوشتن گزارش پژوهش و  تدوين طرح و اجرای پژوهش ،مورد مطالعه

 

 :اهداف رفتاری

 .شود آشنا تحقیق روش اصول بادانشجو 

 .كند بیان را تحقیق مراحلدانشجو بتواند 

 .دهد شرح.. و. فرضیه اهداف، نوشتن و موضوع انتخاب چگونگيدانشجو بتواند 

 .دهد شرح را مسئله بیان متون، مروری پنداشتي، چارچوبدانشجو بتواند 

 .كند بیان را كیفي و كمي مطالعات تفاوتدانشجو بتواند 

 .شود آشنا تحلیلي و توصیفي مطالعات انواع بادانشجو 

 .شود آشنا تجربي نیمه و تجربي مطالعات انواع بادانشجو 
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 .بیاموزد را مطالعه به ورود مشخصات و محیط جامعه،دانشجو 

 .دهد شرح را گیری نمونه های روشدانشجو بتواند 

 .دهد شرح را مطالعه پايايي و رواييدانشجو بتواند 

 .بیاموزد را پژوهشي طرح يک نگارش نحوهدانشجو بتواند 

 .شود آشنا نويسي مقاله نقد و اصول بادانشجو 

 .دهد شرح را پژوهشي های تورش و خطاها انواعدانشجو بتواند 

 .بیاموزد ا ر پژوهش اخالقدانشجو 

 

 تدريس:  روش

ويديو پروژكتور و  -اورهد –كتور  اين درس با استفاده از  روش های سخنراني، پیش سازمان دهنده و گروه كوچک و با استفاده از پرو

 كامپیوتر بر حسب نیاز تدريس خواهد شد.

داشته باشند و در هر جلسه از دانشجويان انتظار مي رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال در بحث 

 همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جديدی را نیز در كالس ارايه نمايند.

 

 روش ارزشیابي دانشجو:

 نمره(14نمره (                                  ارزشیابي پاياني )8ارائه پروپوزال  )

 را نسبت به نمره وارد نمايد. روز پس از اعمال نمره در سايت، دانشجو مي تواند اعتراض خود 5حداكثر 

آن در اختیار مسئول تجزيه و تحلیل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در هر ترم انجام مي شود و نتايج 

 یرد.درس قرار مي گ

 

 سیاست ها و قوانین درس:

 رعايت اصول اخالق اسالمي، حرفه ای و حضور به موقع در كالس درس، الزامیست.
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 منابع:

  1030حجتي، حمید. آمار و روش تحقیق در علوم پزشكي و پرستاری. چاپ چهارم، انشارات جامعه نگر، 

Denise F. Polit, Cheryl Tatano Beck. Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing 
Practice.2017 

Susan K. Grove, Nancy Burns, Jennifer Gray. Understanding Nursing Research: Building an Evidence-
Based Practice.2014 

 

 

 تاريخ برگزاری جلسات:

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاريخ جلسه

 دكتر آخوند زاده مراحل تحقیق ،اصول روش تحقیق 10-14:00 42/11/00 1

آخوند زادهدكتر  انتخاب موضوع و نوشتن اهداف،فرضیه و ... 10-14:00 01/14/00 4  

 دكتر آخوند زاده چارچوب پنداشتي، مروری متون، بیان مسئله 10-14:00 08/14/00 0

 دكتر آخوند زاده ارائه تكالیفكالس عملي و  10-14:00 15/14/00 2

 دكتر آخوند زاده تفاوت مطالعات كمي و كیفي 10-14:00 44/14/00 5

 دكتر آخوند زاده تحلیليانواع مطالعات توصیفي و  10-14:00 43/14/00 0

 دكتر آخوند زاده انواع مطالعات تجربي و نیمه تجربي 10-14:00 41/01/01 7

 دكتر آخوند زاده كالس عملي و ارائه تكالیف 10-14:00 48/01/01 8

روش های نمونه  ،جامعه، محیط و مشخصات ورود به مطالعه 10-14:00 02/04/01 3

 گیری

 دكتر آخوند زاده

 دكتر آخوند زاده روايي و پايايي مطالعه 10-14:00 11/04/01 10

 دكتر آخوند زاده نحوه نگارش يک طرح پژوهشي 10-14:00 18/04/01 11

 دكتر آخوند زاده كالس عملي و ارائه تكالیف 10-14:00 45/04/01 14

 دكتر آخوند زاده اصول و نقد مقاله نويسي 10-14:00 01/00/01 10

 دكتر آخوند زاده انواع خطاها و تورش های پژوهشي 10-14:00 08/00/01 12

 دكتر آخوند زاده اخالق پژوهش 10-14:00 15/00/01 15

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Denise+F.+Polit%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cheryl+Tatano+Beck%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+K.+Grove%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nancy+Burns%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jennifer+Gray%22
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 دكتر آخوند زاده كالس عملي و ارائه تكالیف 10-14:00 44/00/01 10

 


