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 دانشکده بهداشت

 (Course Plan) دورهفرم طرح 

 مشخصات درس

                                                    کد درس:                         روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  :درس کامل عنوان 
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               34: تعداد ساعت تدریس                                                       واحد عملي5/0واحد نظری،  5/1 تعداد واحد: 

 ساعته 5/2جلسه  11 توزیع کلاس ها:                                                                                              نداردنیاز:پیش 

 

 مشخصات فراگیران

                                                ارشد کارشناسي :تحصیلی مقطع                                                            آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  :رشته تحصیلی

 

 مشخصات مدرس درس

 (Ph.D) دکترا  آخرین مدرک تحصیلی:                                                                       علیرضا دیدارلو :نام و نام خانوادگی

                     دانشیار به دانشگاهی:رت                                                    ارتقاء سلامتو  آموزش بهداشت رشته تحصیلی:

 شماره تماس:                                                                        بهداشت عمومي  گروه آموزشی:

   adidarloo@yahoo.comایمیل:  

         يدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم يدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 66 یلومترک یه،اروم کار:آدرس محل 

 

 درس:  شرحی از 

یه متون، تنظیم  اهداف پژوهش، پرسشها یا فرض يشامل نگارش: عنوان، بیان مساله، بررس یقاتيدانشجو با مراحل تدوین یک پروتکل تحق یيآشنا

 .یرهغ ی،اطلاعات، نمونه گیر یمتغیرها، انواع مطالعات، روش جمع آور یق؛تحق یپژوهش، متدولوژ یها

 

 تدریس: منابع 

دکتر محسن صفاری و همکاران. روش های پژوهش در آموزش و ارتقاء سلامت. راهنمای نگارش رساله/ پایان نامه در علوم پزشکي و بهداشتي. -

 انتشارات آثار سبحان.چاپ سوم آخرین ویرایش. 

  يپژوهش در علوم پزشک ي: مبانيدر علوم پزشک یق. روش تحقیناکبر، کمانگر نسر يفتوح -

  در بهداشت یق. روش تحقيفاطمه رخشان-

  و بهداشت يمحمد رضا. پژوهش در علوم پزشک يزال ـ
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  يدر علوم پزشک یقفاطمه. روش تحق يرخشان ـ

 و بهداشت يدر علوم پزشک یق. روش تحقيعل یرام یاکبر یلا،ژ یدیعابد سع ـ

 

-Qualitative Research in Health Care by Catherine Pope and Nicholas Mays 

 

 طرح تحقیقاتي کآموزش بهداشت و ارتقاء شلامت و ارائه ی تحقیق در آشنایي دانشجویان با مباني و روش های کمي و کیفي هدف کلی درس:

 در این زمینه

 

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

 1 یقو ضرورت تحق یفتعر

 2 مراحل پژوهش

 4 انتخاب موضوع و معیار های انتخاب آن

 3 بررسي ادبیات و پیشینه پژوهش

 5 ( سوالات و فرضیات پژوهشیاهداف پژوهش )هدف کلي، اهداف ویژه و اهداف کاربرد

 6 ی تحقیقمتغیرها

 1 داده ها و ابزار تحقیق یروش جمع آور

 8 ابزار یایيو پا یيروا

 9 انواع مطالعات

 10 انواع مطالعات )ادامه(

 11 ینمونه گیر

 12 و جدول گانت يملاحظات اخلاق

 14 یفيک یقروش تحق يفلسف يبا مبان یيآشنا

 13 یفيک یدر داد ها یو کدگذار یمحتو یلبا نحوه تحل ياجمال یيآشنا

 15 یفيک یقمختلف تحق یبا روشها یيآشنا

 16 یانپروپوزال دانشجو يبررس

 11 )ادامه( یانپروپوزال دانشجو يبررس

 

 شیوه آموزش

 روش سخنراني -1

 و بارش افکار پرسش و پاسخ ،روش بحث گروهي  -2

 آموزش مبتني بر حل مساله -4

 يآموزش یلمبورد، عکس، ف یتوا ینت،پروژکتور، پاورپو یدئوو یتاد یوتر،کتاب، جزوه، کامپ: یکمک آموزش یلمواد و وسا

 یدسامانه نو یقاز طر یمجاز-در کلاس درس یبه صورت حضور :یمکان برگزار
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مدرس، بحث  یحاتدهند: گوش دادن به توض يانجام م ي،به اهداف آموزش یابيدر راه دست یرانهستند که فراگ یيها یتفعال :یادگیری تجارب

 یو آماده شدن برا يکنفرانس دادن، خواندن مطالب آموزش ي،جلسات آموزش یدر طول برگزار یبردار یادداشت ي،کردن در مورد موضوعات کلاس

 یابيارزش

 

 کارعملی:

 :قادر باشند تحقیات دانشجویان باید پس ازکسب دانش و اطلاعات لازم در خصوص متدولوژی

 .دنتحقیقاتي مورد علاقه را در قالب طرح تحقیقاتي بر اساس مشکلات بهداشتي اولویت دار انتخاب نماییکي از موضوعات -1

 .دنتمام اجزا یا مراحل یک طرح تحقیقاتي را بطور علمي و استاندارد نگارش نمای—2

 .دنطرح تحقیقاتي خود را همراه با گزارش مکتوب و مستند به صورت کنفرانس در کلاس ارایه نمای -4

 

 :نهایی نحوه ارزشیابی

 نمره 12امتحان پایان ترم:                              2ارائه کلاسي:                                نمره 6: کار عملي انجام

 تشریحي و چهارگزینه ای :ی میان ترم و پایان ترمنوع آزمون ها

 


