
 

 معاونت آموزشي
 

 (Course Planدرس دوره )طرح 

 

  اتباع كارشناسي ارشد 2ترم  دانشجويان گروه فراگير:                          روش پژوهش در آموزش بهداشت عنوان درس:

 علیرضا جعفریدكتر  :سمدر                                       1400 - 1401 اول نيمسال:

 واحد نظری 5/1 تعداد واحد:             16-18  ساعت كالس:         سه شنبه :كالسروز برگزاري 

 

 

   آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی روش انجام تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت :هدف كلي درس

 

 درس اهداف اختصاصي

 از دانشجو انتظار می رود در پایان این درس بتواند:

 
  .دهد یحتوضدقیقه  30در مدت سالمت  یدر آموزش بهداشت و ارتقا یژهبوپژوهش و کاربرد آن را  یتکالس اهم یطدر شرا (1

 .یدنما یانرا ب یمسأله پژوهش یانو انتخاب موضوع و ب یافتن روش (2

 را در شرح دهد.  مدنظر قرار گیرد یدبا یموضوع پژوهش یکرا که در انتخاب  یمهم یفاکتورها (3

 دهد.  یحتوض یقهدق 15کالس و در مدت  یطدر شرا راساله خوب م یانب یکنگارش یات صوصخ (4

 انواع مطالعات را بتواند نام ببرد. (5

 شرح دهد.  یقهدق 15را در مدت زمان  یقتحق یه و سوالفرض ،اصول نگارش اهداف (6

 .و دسته بندی کند یصتشخآنها را  و نقش ر اساس نوعبپژوهش را  یکمربوط به  یرهایمتغ (7

 نام ببرد.را  اطالعات یع آورجم ی مختلفروش ها (8

 شرح دهد.  یقهدق 30در مدت  آنها را ینام ببرد و تفاوتهارا  در پژوهش گیری انواع نمونه (9

 را توضیح دهد. ابزار پژوهش یو آماده ساز مراحل مختلف طراحی (10

 دهد.  یحشود را توض در نظر گرفته یپژوهش یتفعال یکدر  یدکه با یاصول اخالق (11

 دهد. یحرا توض یی کمیها یافتهها و گزارش داده  یلتحلنحوه  (12

 دهد.  یحتوض یقهدق 40کالس  در مدت  یطهر بخش را در شرا یاتو خصوص یجدر نگارش نتا یجساختار را (13

 تحقیق کیفی را شرح دهد و انواع تحقیقات کیفی را نام ببرد. (14

 توضیح دهید. دقیقه 40در مدت  نحوه تحلیل و گزارش نتایج کیفی را (15

  .یدنما ینتدوتهیه و ترم  یرا تا انتها یقاتیقطرح تح یک (16



 

 معاونت آموزشي

 

 (Course Plan) طرح درس دوره

 اهداف كلي و جزیي هر جلسه رئوس مطالب جلسه

 اول
  ارایه طرح درس و ارزشیابی آغازین-

 پژوهش اهمیت-

 سوال پژوهش اهمیت-

توقعات و  یف،اهداف، شرح وظا یینتع یی،آشنا-

 یاندانشجو یسطح علم یابیارز

 ر اساس طرح درس روزانهب-

 دوم
 یمسأله پژوهش یانانتخاب موضوع و ب-

 بیان مساله ظات خاصمالح-

 مالحظات خاص بررسی متون-

 بر اساس طرح درس روزانه

 سوم

 انواع مطالعات - 

 دهای کمی در پژوهشرویکر-

 و سواالت پژوهشی فرضیات ،اهداف-

 ی پژوهشمالحظات مربوط متغیرها -

 روزانهبر اساس طرح درس 

  اطالعات یروش ها جمع آور - چهارم

 پژوهشروایی و پایایی ابزار  -

 بر اساس طرح درس روزانه

 روش های نمونه گیری در پژوهش - پنجم

 روش های تعیین حجم نمونه -

 بر اساس طرح درس روزانه

 بر اساس طرح درس روزانه  ، شیوه و نگارش روش اجرا ششم

 بر اساس طرح درس روزانه داده ها )با تاکید بر طرح های مداخله ای( روش های تحلیل آماری هفتم

 بر اساس طرح درس روزانه نتایجنحوه نگارش مدیریت پروژه  و  هشتم

 رویکرد کیفی در پژوهش های آموزش بهداشت- نهم

 انواع مطالعات کیفی-

 بر اساس طرح درس روزانه

 بر اساس طرح درس روزانه )ادامه( انواع مطالعات کیفی- دهم

 روش تحلیل داده های کیفی- یازدهم

 نحوه گزارش داده های کیفی-

 بر اساس طرح درس روزانه

 مالحظات اخالقی در پژوهش- دوازدهم

 رفرنس نویسی-

 بر اساس طرح درس روزانه

 طرح درس روزانهبر اساس  (پروپوزال نهایی)نقد و بررسی و ارئه نتایج پایانی  ،ارائه کار عملی سیزدهم

 بر اساس طرح درس روزانه (پروپوزال نهایی)نقد و بررسی و ارئه نتایج پایانی  ،ارائه کار عملی چهاردهم

 بر اساس طرح درس روزانه (پروپوزال نهایی)نقد و بررسی و ارئه نتایج پایانی  ،ارائه کار عملی پانزدهم

 بر اساس طرح درس روزانه (پروپوزال نهایی)یج پایانی نقد و بررسی و ارئه نتا ،ارائه کار عملی شانزدهم

 آزمون پایانی هفدهم

 

 



 

 معاونت آموزشي

 

فعالیدت دانشدجو در  روش تدریس بصورت سخنرانی، تفکر انتقادی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی خواهدد بدود. :روش های آموزشی

 کالسی می باشد. و ارائه تحقیقاتدر پرسش و پاسخ کالسی و پیشنهاد ارتقاء یادگیری خود با مشارکت 

وسایل کمک آموزشی مورد نیاز عبارتند از دیتا پروژکتور، وایت بورد، وجود مارکرهای مخصوص وایت بورد در  :وسایل آموزشی

 رنگهای مختلف

می ضروری ارائه آنها در زمان مقرر  تکالیف و پروژه های محول و در کالس با مطالعه قبلی، انجام حضور وظایف و تکالیف دانشجو:

 موقع در جلسات آموزشی آنالین و آفالین در ارزشیابی دانشجو تأثیر مثبت خواهد داشت.باشد. همچنین حضور به 

 
 

 

 

 

 روش های ارزیابی دانشجو  

  : روش های ارزیابی در طول دوره (1

 

 نمره 6 :ارائه شفاهی و کتبی پروژه و طرح تحقیقاتی  

 نمره 2 :حضور و مشارکت فعال در کالس  

 نمره 2یان ترم: آزمون م 

  

 روش های ارزیابی در انتهای دوره:  (2

  

  نمره 10 (: تشریحی، کوتاه پاسخ و چهارگزینه ای)آزمون کتبی  
 

 منابع

 ،ی، محسن صفاریو بهداشت یدر علوم پزشک نامهیاننگارش رساله / پا یپژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت: راهنما یهاروش (1

 انتشارات آثار سبحان

   مد علوی نیا، انتشارات آرویج ایرانیانعلوم پزشکی، سید محروش تحقیق در  (2

 ، پروین رهنما، نشر عقیلسالمت یدر آموزش بهداشت و ارتقا یقتحق یروشها (3

روش شناسی پژوهش هار کاربردی در علوم پزشکی، تالیف دکتر حسین ملک افضلی، سید رضا مجدزاده ، اکبر فتوحی و سامان  (4

 توکلی 

 ریاپژواک علم آ پزشکی، سرور اسیوند، انتشاراتاصول طراحی پرسشنامه در مطالعات علوم  (5

 اصول طراحی پرسشنامه در مطالعات آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، ایرج ضاربان، انتشارات اندیشمند (6
 

 


