
 

 معاونت آموزشي
 

هترین سخن یاد خداست و رأس حکمت،  )ص(: باسالم پیامبر گرامی 

 اطاعت از اوست.
 
 

 كارشناسي ارشد  دانشجويان گروه فراگير:          آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در پژوهشروش  عنوان درس:

 و دكتر علي ي مشكيدكتر مهد :انسدرم                                         0199 - 0011 مود نيمسال:

  مختاري محمد

واحد  5/1 و واحد نظري 5/0 تعداد واحد:                            01-01  ساعت كالس:    شنبه :روز برگزاري كالس

 عملي

با رويكرد  سالمت يارتقاو  بهداشت آموزش مباني روش هاي تحقیق در و با مفاهیم دانشجويان شدن آشنا هدف كلي درس:

  .ارائه يک طرح پژوهشي در راستاي رشته تخصصيبه منظور  و بكارگیري نظريه و الگوهاي حرفه اي كاربردي

 

 درس اهداف اختصاصي

 :بتواند از دانشجو انتظار مي رود در پايان اين درس

 سالمت شرح دهد. یدر آموزش بهداشت و ارتقا یژهو ضرورت آن را بو یقتحق یفتعر -1

 .یدنما یانرا ب يمسأله پژوهش یانموضوع و بو انتخاب  یافتن يچگونگ -2

 کند. یفتوص يطرح پژهش یکرا در  یشینمتون و مرور مطالعات پ يبررس يچگونگ -3

 .یدنما یسهرا مطرح و مقا يو چارچوب پنداشت یمنظور از چارچوب نظر -4

 دهد. یحتوض يو سؤال را در طرح پزوهش یهفرض یر،متغ -5

 .تجزیه و تحلیل کند یقاتيپروژه تحق یکاهداف را در  -6

 نکات مربوط به اخالق پژوهش را به بحث بگذارد. -7

 شرح دهد. یقاتيطرح تحق یکنحوه انتخاب مشارکت کنندگان را در  -8

 ..پردازدب یلتفصابزار پژوهش، به  یو آماده ساز یهدر مورد ته -9

 .یدنما یسهرا مقا یفيو ک يانواع مطالعات کم -11

 دهد. یحها را توض یافتهداده ها و گزارش  یلتحل يچگونگ -11

 برنامه زمان بندی، منابع مالي و امکانات مورد نیاز طرح را تبیین کند. -12

 قرار دهد. یلو تحل یهمورد تجزارایه و و نکات مرتبط با آن را  يگزارش پژوهش-13

 و پیشنهاد دهد. نوشتهیک طرح پژوهشي را بطور کامل  -14

 

 

 

 



 

 معاونت آموزشي
 

 

 

 «تدریس طرح پيشگام»

 جلسهو جزیي اهداف كلي  موضوع تاریخ جلسه

 آشنايي، شرح وظايف و ارزيابي سطح علمي دانشجويان ارزشیابي آغازینارایه طرح درس و  /52/11 اول

 دوم
5/15/ 

 

در آموزش  یژهو ضرورت آن را بو یقتحق یفتعر

 سالمت یبهداشت و ارتقا
 طبق طرح درس روزانه 

 /9/15 سوم
 

 طبق طرح درس روزانه يو انتخاب موضوع پژوهش نیافت يچگونگ

 /11/15 چهارم
 

 طبق طرح درس روزانه  يمسأله پژوهش یانانتخاب موضوع و ب يچگونگ

 /52/15 پنجم
 

  طبق طرح درس روزانه جستجوگری در بانک های اطالعاتي تخصصي 

 /12/1 ششم
 

  انهطبق طرح درس روز  یشینمتون و مرور مطالعات پ يبررس يچگونگ

 هفتم
55/1/ 

 

در راستای موضوع و مباحث لیف کالسي اارایه تک

 ارایه شده به عنوان پروپوزال تحقیقاتي
 طبق طرح درس روزانه

 /59/1 هشتم
 

  طبق طرح درس روزانه  يو چارچوب پنداشت یچارچوب نظر

 /1/5 نهم
 

  طبق طرح درس روزانه  کلي، اختصاصي و کاربردی اهداف

 /12/5 دهم
 

  طبق طرح درس روزانه پژوهش و سؤال یهفرض یر،متغ

 یازدهم
52/5/ 

 

در راستای موضوع و مباحث لیف کالسي اارایه تک

 ارایه شده به عنوان پروپوزال تحقیقاتي
 )آزمون تكويني( طبق طرح درس روزانه

 /52/5 دوازدهم
 

  طبق طرح درس روزانه نحوه انتخاب مشارکت کنندگانجامعه پژوهش و 

 /4/2 سيزدهم
 

  طبق طرح درس روزانه ابزار پژوهش یو آماده ساز یهته

 چهاردهم
11/2/ 

 

در راستای موضوع و مباحث لیف کالسي اارایه تک

  ارایه شده به عنوان پروپوزال تحقیقاتي
  طبق طرح درس روزانه

 /11/2 پانزدهم
 

 طبق طرح درس روزانه يانواع مطالعات کم

 /52/2 شانزدهم
 

  طبق طرح درس روزانه یفيک انواع مطالعات

 هفدهم
/4/ 

 

 ؛ ها یافتهداده ها و گزارش  یلتحل يچگونگ

 برنامه زمان بندی، منابع مالي و امکانات
  طبق طرح درس روزانه

 طبق طرح درس روزانه نکات مربوط به اخالق پژوهش   هجدهم



 

 معاونت آموزشي
 س روزانهطبق طرح در و نکات مرتبط با آن يگزارش پژوهش یلو تحل یهتجز  نوزدهم

 بيستم
در راستای موضوع و مباحث لیف کالسي اارایه تک 

 ارایه شده به عنوان پروپوزال تحقیقاتي
 طبق طرح درس روزانه

 

 نكات قابل توجه دانشجویان
 ثیر مثبت دارد. در ارزشیابي دانشجو تأآنالین و آفالین در جلسات آموزشي حضور منظم و به موقع  -1

 تفکر انتقادی، پرسش و پاسخ و بحث گروهي است. روش تدریس بصورت سخنراني، -2

بارش افکار و مشارکت دانشجو در مباحث کالسي بصورت پرسش و پاسخ، تهیه و تدوین طرح اولیه پژوهشي در رابطهه  -3

 منتخب و ارائه در کالس از وظایف اصلي و مهم وی بشمار مي رود. وعبا موض

، شرکت و اشتیاق در طهرح پرسهش و پاسهخگویي دگي در مباحث درسيطالعه قبلي و آمابا م دانشجو فعالو  حضور پویا -4

به سؤاالت، عالقه به یادگیری مفاهیم جدید و نیز تشریک مساعي آموزشي با سایر فراگیران؛ با تشخیص اسهتاد بهرای ههر 

 .در ارزشیابي وی تأثیر مشخصي دارد دانشجو به طور مجزا و مقایسه ای

 .کوتاه پاسخ و تشریحي خواهد بودهای پرسش ت بصورارزشیابي پایاني بطور عمده  -5

 

 ارزشيابي دانشجو مبناي 

 درصد شرح فعالیت  رديف

 %51 حضور منظم و شركت فعال در مباحث درسي 0

 %50 ين ترمهاي كالسي و بیآزمون  2

 %00 انجام تكالیف درسي و گزارش دهي  1

 %51 آزمون پاياني 0

 

 اصلي منابع

 
 در جلسه اول ي اصليها معرفي منابع و رفرنس. 

 

 
  


