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 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 گروه آموزضی مهندسی بهداضت محيط

 

  دوره فرم طرح

 

 روش تحقیق نام درس:

 
  نظرینوع درس:  9 کد درس:

 سبعت(43)تئوریواحد 2 نوع واحد:  2تعداد واحد: 

 -پیش نیبز:  سبعت 43 هدت تدریس:

 هحیطبهداشت ههندسی  ارشد گروه هدف: کبرشنبسی

 دانشکده بهداشتهحل اجراء: 

  3498-99  سبل تحصیلی:  رویب پیروی دکترهدرس:  

 
 یتو رعا یسیترنامه ر يعال یمصوب شورا یسرفصل ها از آن، ینظر یممطالة و مفاه ،روش تحقیقارائه طرح درس  یترا

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

فراگیری رٍش ػلوی پصٍّص ، ًگبرش یک ٍ اجرای یک طرح پصٍّطی  یٌذ تذٍیي ٍآفرثب داًطجَیبى آضٌبیی 

 طرح پصٍّطی همذهبتی ٍ اجرای آى

 
 اختصاصی اهداف

 

 اهداف ضناختی

 

 :انتظار مي رود در پایان این دوره 

 

 را ضرح دّذ. هفبّین ،تؼبریف ٍ اّویت تحمیك در ًظبم خذهبت ثْذاضتی درهبًی داًطجَ ثتَاًذ -1

را  ًگبرش ػٌَاى هٌبست، ًَضتي ثیبى هسئلِ ٍ اّذاف پصٍّص اًتخبة هَضَع، چگًَگی ثتَاًذداًطجَ  -2

 .ضرح دّذ

 را تَضیح دّذ.اّذاف، فرضیبت ٍ سَاالت پصٍّص  داًطجَ ثتَاًذ -3

 تَضیح دّذ.را  یذیکلوبت کل یهتَى ٍ جستجَ یثررس داًطجَ ثتَاًذ -4

 ضرح دّذ.را  هتغیرّب ٍ اًَاع هطبلؼبت داًطجَ ثتَاًذ -5

 را تَضیح دّذ. ّبی ًوًَِ گیری ٍ تؼییي حجن ًوًَِرٍش اًَاع داًطجَ ثتَاًذ -6

 چک لیست ٍ پرسطٌبهِ را ثطٌبسذ.ثب داًطجَ  -7

 را تَضیح دّذ. اخالق در پصٍّصداًطجَ ثتَاًذ  -8

 .ّب را ثذاًذدادُ  ّبی تجسیِ ٍ تحلیلرٍشّبی رٍشداًطجَ  -9

 ثذاًذ. را ثٌذی پرٍشُهذیریت، ارزضیبثی ٍ زهبىداًطجَ  -10

 ثذاًذ. را هرجغ ًَیسیّبی اًَاع ضیَُ داًطجَ -11

 را ثذاًذ. ٍ اًَاع همبالت ییًحَُ ًگبرش گسارش ًْبداًطجَ  -12
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 :  ب ارائه دروسيحتوای آموزش و ترتم

 هجری )هجریبن( هوضوع تبریخ

 داًطجَیبى ٍ استبد هؼبرفِ، اّذاف درض، هرٍر سرفصل، ارائِ طرح دٍرُ جلسة اول

 داًطجَیبى ٍ استبد هفبّین ،تؼبریف ٍ اّویت تحمیك در ًظبم خذهبت ثْذاضتی درهبًی جلسه دوم

 داًطجَیبى ٍ استبد ًگبرش ػٌَاى هٌبست  ،اًتخبة هَضَع جلسه سوم

 داًطجَیبى ٍ استبد ًَضتي ثیبى هسئلِ  چهبرم جلسه

 داًطجَیبى ٍ استبد یذیکلوبت کل یهتَى  ٍ جستجَ یثررس جلسه پنجن

 داًطجَیبى ٍ استبد   َاالت پصٍّصاّذاف، فرضیبت ٍ س جلسه ششن

 داًطجَیبى ٍ استبد هتغیرّب ٍ اًَاع هطبلؼبت جلسه هفتن

 ٍ استبد داًطجَیبى چک لیست ٍ پرسطٌبهِ جلسه هشتن

 داًطجَیبى ٍ استبد ّبی ًوًَِ گیری ٍ تؼییي حجن ًوًَِرٍش اًَاع نهنجلسه 

 داًطجَیبى ٍ استبد ّبی ًوًَِ گیری ٍ تؼییي حجن ًوًَِرٍشاًَاع  دهنجلسه 

 داًطجَیبى ٍ استبد ًکبت اخاللی پصٍّص یبزدهنجلسه 

 داًطجَیبى ٍ استبد ّبی تجسیِ ٍ تحلیلرٍش دوازدهنجلسه 

 داًطجَیبى ٍ استبد ّبی تجسیِ ٍ تحلیلرٍش سیسدهنجلسه 

 داًطجَیبى ٍ استبد ثٌذی پرٍشُهذیریت، ارزضیبثی ٍ زهبى چهبردهن جلسه

 داًطجَیبى ٍ استبد آهَزش هرجغ ًَیسی پبنسدهنجلسه 

 داًطجَیبى ٍ استبد ٍ اًَاع همبالت ییًحَُ ًگبرش گسارش ًْب شبنسدهنجلسه 

 داًطجَیبى آزهَى هفدهنجلسه 

 س)آموزش(:يروش تدر

  ٍ هٌبثغ یلنف یصٍ تختِ ٍ ًوب یکهبش، ثب استفبدُ از پبٍر پَیٌت تْیِ ضذُ سخٌراًی -1   

 ثحث ٍ هطبرکت گرٍّی در ارائِ هطبلت -2  

 پرسص ٍ پبسخ -3

تهای( دانطجو:يف)فعاليف و تکاليوظا  

 حضَر هرتت ٍ ثِ هَلغ سر کالض -1

 هجبحث کالسی ٍ گرٍّی ارائِ ضذُ هطبرکت فؼبل در  -2

 تذٍیي یک پرٍپَزال هرتجط ثب رضتِ تحصیلی -3

 ا سنجص دانطجو:يابی ينحوه ارز

 ّبی کالسیاًجبم فؼبلیت -1

 اهتحبى پبیبى ترم       -2

   پرٍپَزال تذٍیي -3
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 منابع آموزضی:

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

ّبی تحمیمبتی ثرای حل هؼضالت ثْذاضتی درهبًی/ سبزهبى ّبی ثْذاضتی، ضیَُ تْیِ طرحتحمیك در سیستن -2

 ثْذاضت جْبًی

 طراحی اًَاع هطبلؼبت اپیذهیَلَشیک، ًصراهلل ثطردٍست، ػلی اردالى، داًطگبُ ػلَم پسضکی ضْیذ صذٍلی یسد -3

ي هلک افضلی، سیذ رضب هجذزادُ، اکجر فتَحی، ٍ ّبی کبرثردی در ػلَم پسضکی، حسیرٍش ضٌبسی پصٍّص  -4

 ....داًطگبّؼلَم پسضکی تْراى

 هٌبثغ ایٌترًتی هؼتجر -5

 




