
 روش تحقیق                  یرویپ یا رو دکتر                  یطبهداشت مح ي گروه آموزشي مهندس 

 

 1 

 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محيط

 

   دوره فرم طرح 

 

 روش تحقیق  نام درس:

 

   نظرینوع درس:  9 کد درس: 

 ساعت( 34) تئوریواحد 2 نوع واحد:  2تعداد واحد: 

 -پیش نیاز:   ساعت  34 مدت تدریس:

 محیط بهداشت مهندسی  ارشد گروه هدف: کارشناسی

 دانشکده بهداشتمحل اجراء: 

   1400-01   سال تحصیلی:   رویا پیروی دکترمدرس:  

 
  یت و رعا  یزیبرنامه ر  يعال  ی مصوب شورا  ی سرفصل ها  از   آن،   ینظر   یم مطالب و مفاه  ،روش تحقیقارائه طرح درس    ی برا

   .است یدهطرح دروس استفاده گرد یاستانداردساز   یهامسائل مطروحه در کارگاه
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 هدف کلی 

فراگیری روش علمی پژوهش ، نگارش یک  و اجرای یک طرح پژوهشی   یند تدوین وآ فربا دانشجویان آشنایی 

 طرح پژوهشی مقدماتی و اجرای آن

 

 اختصاصی اهداف 

 

 اهداف شناختی

 

 :انتظار مي رود  در پایان این دوره  

 

 را شرح دهد.  ،تعاریف و اهمیت تحقیق در نظام خدمات بهداشتی درمانیمفاهیم  دانشجو بتواند  -1

را    نگارش عنوان مناسب، نوشتن بیان مسئله و اهداف پژوهش  انتخاب موضوع،  چگونگی  بتواند دانشجو   -2

 .شرح دهد 

 را توضیح دهد. اهداف، فرضیات و سواالت پژوهش  دانشجو بتواند  -3

 توضیح دهد.را  یدیکلمات کل  یمتون و جستجو یبررس دانشجو بتواند  -4

 شرح دهد.را  متغیرها و انواع مطالعات  دانشجو بتواند  -5

 را توضیح دهد. های نمونه گیری و تعیین حجم نمونهروش انواع دانشجو بتواند  -6

 چک لیست و پرسشنامه را بشناسد.با دانشجو  -7

 را توضیح دهد. اخالق در پژوهشدانشجو بتواند  -8

 . ها را بداند داده  های تجزیه و تحلیلروشهای روشدانشجو  -9

 بداند. را بندی پروژهمدیریت، ارزشیابی و زماندانشجو  -10

 بداند.  را  مرجع نویسیهای انواع شیوه دانشجو -11

 را بداند.  و انواع مقاالت یینحوه نگارش گزارش نهادانشجو  -12
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 :    دروسب ارائه  يحتوای آموزش و ترتم

 مجری )مجریان(  موضوع  تاریخ 

 دانشجویان و استاد معارفه، اهداف درس، مرور سرفصل، ارائه طرح دوره  جلسة اول 

 دانشجویان و استاد مفاهیم ،تعاریف و اهمیت تحقیق در نظام خدمات بهداشتی درمانی  جلسه دوم 

 استاددانشجویان و  نگارش عنوان مناسب   ،انتخاب موضوع جلسه سوم 

 دانشجویان و استاد نوشتن بیان مسئله   جلسه چهارم 

 دانشجویان و استاد یدی کلمات کل یمتون  و جستجو  یبررس جلسه پنجم 

 دانشجویان و استاد    واالت پژوهشاهداف، فرضیات و س جلسه ششم 

 دانشجویان و استاد متغیرها و انواع مطالعات  جلسه هفتم 

 دانشجویان و استاد پرسشنامهچک لیست و  جلسه هشتم 

 دانشجویان و استاد های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه روش انواع نهم جلسه 

 دانشجویان و استاد های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه روش انواع دهم جلسه 

 دانشجویان و استاد نکات اخالقی پژوهش  یازدهم جلسه  

 دانشجویان و استاد تحلیل های تجزیه و روش دوازدهم جلسه 

 دانشجویان و استاد بندی پروژه مدیریت، ارزشیابی و زمان سیزدهم جلسه 

 دانشجویان و استاد مربوطه  مدرس چهاردهم   جلسه

 دانشجویان و استاد مربوطه  مدرس پانزدهم جلسه 

 دانشجویان و استاد مربوطه  مدرس شانزدهم جلسه 

 دانشجویان  آزمون  هفدهم جلسه  

 

 س)آموزش(:يروش تدر

   و منابع  یلمف یشو تخته و نما یک ماژ، با استفاده از پاور پوینت تهیه شده سخنرانی -1   

 بحث و مشارکت گروهی در ارائه مطالب  -2  

 پرسش و پاسخ  -3

 دانشجو: تهای( يف)فعاليف و تکاليوظا  

 حضور مرتب و به موقع سر کالس  -1

 مباحث کالسی و گروهی ارائه شده  مشارکت فعال در  -2

 تدوین یک پروپوزال مرتبط با رشته تحصیلی -3

 ا سنجش دانشجو:يابی ينحوه ارز

 های کالسیانجام فعالیت -1

 امتحان پایان ترم     -2

  پروپوزال تدوین -3
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 منابع آموزشی:
 

1- Environmental research, Join Olive, New York publication,2001. 
 

های تحقیقاتی برای حل معضالت بهداشتی درمانی/ سازمان های بهداشتی، شیوه تهیه طرحتحقیق در سیستم -2

 بهداشت جهانی 

 ی شهید صدوقی یزدطراحی انواع مطالعات اپیدمیولوژیک، نصراهلل بشردوست، علی اردالن، دانشگاه علوم پزشک -3

های کاربردی در علوم پزشکی، حسین ملک افضلی، سید رضا مجدزاده، اکبر فتوحی، و روش شناسی پژوهش  -4

 ....دانشگاهعلوم پزشکی تهران

 منابع اینترنتی معتبر  -5

 


