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یه پرسشنامه تحقیقات، نمونه ته مقدمه: در این درس دانشجوبا مفاهیم اصول و روش هاي مختلف تحقیق اشنا شده، قادر خواهد بود گروه هاي تحقیق را در
  ، مشاهده، مصاحبه و اندازه گیري در انجام پژوهش به صورت گروهی یک طرح پژوهشی ارائه دهند.گیري

  هدف کلی 

  آشنایی با روش هاي متداول تحقیق در ارتباط با علوم پزشکی -

  اهداف فرعی

  دانشجو با اصول روش تحقیق آشناگردد.

  موضوع باشددانشجو قادر به انتخاب 

  دانشجوقادر به نگارش بیان مسئله باشد

  دانشجوقادر به تنظیم اهداف پژوهشی، سواالت و فرضیه هاي پژوهش باشد

  دانشجو جامعه، نمونه و محیط پژوهش را تعریف نماید.

  دانشجو با انواع روش هاي نمونه گیري پژوهش آشناگردد

  دانشجو با روش هاي جمع آوري اطالعات آشنا گردد

  انشجو قادر به تعریف انواع روایی و پایایی باشدد

  دانشجو قادر به تعریف مالحظات اخالقی در پژوهش باشد.

 -اورهد -پروژکتور از استفاده با و کوچک گروه تشکیل و دهنده سازمان پیش سخنرانی، هاي روش از استفاده با درس این :تدریس روش
  .شد خواهد تدریس نیاز حسب بر کامپیوتر و ویدئوپروژکتور

  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره6مره                  میان ترم ن14ازمون پایان ترم 

  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر
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  درس مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه

  .گیرد می قرار

  درس قوانین و سیاست ها

  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ،اسالمی اخالق اصول رعایت
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  تقویم روزانه کالس   جلسه  تاریخ
  بااصول روش تحقیق آشنا شود  1  14/11
  مراحل تحقیق را بیان کند  2  28/11
  چگونگی انتخاب موضوع و نوشتن اهداف،فرضیه.. شرح دهد  3  5/12

  چارچوب پنداشتی، مروري متون، بیان مسئله را شرح دهد  4  12/2
  تفاوت مطالعات کمی و کیفی را بیان کند  5  19/12
  تحلیلی آشنا شودبا انواع مطالعات توصیفی و   6  18/1
  با انواع مطالعات تجربی و نیمه تجربی آشنا شود  7  25/1
  جامعه، محیط و مشخصات ورود به مطالعه را بیاموزد  8  8/2
  روش هاي نمونه گیري را شرح دهد  9  15/2

  روایی و پایایی مطالعه را شرح دهد  10  22/2
  نحوه نگارش یک طرح پژوهشی را بیاموزد  11  29/2

  بااصول و نقد مقاله نویسی آشنا شود.  12  12/3
  انواع خطاها و تورش هاي پژوهشی را شرح دهد.  13  19/3
  اخالق پژوهش ر ا بیاموزد  14  27/3
  اولیه spssآموزش   15  27/3
  ارائه تکالیف  16  27/3

 


