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 نوشتن گزارش پژوهش -پژوهش یطرح و اجرا نتدوی –مورد مطالعه  موضوع و مراحل مختلف پژوهش به منظور قادر بودن: انتخاب یر علوم بهداشتد یبا روش پژوهش علم انیدانشجو ییآشنا  هدف کلی درس:

 
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 )دقیقه(جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  
 و ،تعاریف مفاهيمآشنایی با

 تحقيق اهميت

 دانشجو بتواند
 حيطه شناختی:

 دهد. توضيح را بهداشتی های سيستم در تحقيق هدف از .1

 ببرد. نام را بهداشتی های سيستم در تحقيق های حيطه .2

 .ببرد نام را بهداشتی سيستمهای در تحقيق اصلی ارهایمعي .3
 حيطه عاطفی:

 در حين تدریس به درس گوش کند.با انگيزه  .1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

  گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

و پاسخ در  پرسش
 -انتهای کالس

آمادگی برای جلسه 
 آینده

 آزمونهای آغازین

2  
طرح تحقيقاتی )  آشنایی با

انتخاب موضوع، نگارش عنوان 
 مناسب و بيان مسئله مناسب(

 دانشجو بتواند
 حيطه شناختی:

 اجزای طرح تحقيقاتی را بداند، -1

 .برای یک معضل بهداشتی عنوان پييشنهادی ارائه نماید -2

 ای اصلی برای انتخاب یک طرح را نام ببرد،معياره -3

 روش نگارش بيان مسئله را بداند. -4

 حيطه عاطفی:

 انگيزه به حل مسائل بپردازد.با  .1

 شناختی 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ورویدئو پروژکت
 کتاب، انيميشن،

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 آینده

 تکوینی
 

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگيری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پيگيری کند. .2

3  
 بررسی آشنایی با

 موضوع با ارتباط در که متون

 است تحقيق

 دانشجو بتواند
 حيطه شناختی:

 فواید بررسی متون را بداند، -1

 نماید، استخراج را پژوهشی عنوان یک کليدی کلمات -2

 بداند، را علمی و معتبر گر جستجو موتورهای -3

 دهد، نشان اینترنت در را عنوان یک جستجوی نحوه -4

 .دهد تمييز معتبر غير مدارك از را معتبر مدارك -5

 حيطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 

 شناختی 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، ش وپرس

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، 

 انيميشن،مقاله،
 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ در 

 -انتهای کالس
 ارائه کالسی

 تکوینی
 

4  
 ، اهداف تنظيمآشنایی با 

 سئواالت یا فرضيات

 پژوهشی

 دانشجو بتواند
 حيطه شناختی:

 .بداند را اختصاصی و کلی اهداف شنگار نحوه -1

  .نحوه نگارش اهداف کاربردی را بداند -2

 .نحوه تنظيم فرضيه های تحقيق را توضيح دهد -3

 .نحوه تنظيم سئواالت تحقيق را بيان دارد -4

 حيطه عاطفی:.

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی 
 اطفیع

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، جزوه 

 آموزشی،
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 آینده

 تکوینی
 

5  
 و متغيرها تعریفآشنایی با 
 و بيان های شيوه

 آن سنجش

 دانشجو بتواند
 حيطه شناختی:

 دارد، اعالم را تحقيقاتی طرح یک در موجود متغيرهای -1

 دهد، نشان را مستقل و وابسته متغيرهای تفاوت -2

 .بداند را متغيرها سنجش روشهای-3
 حيطه عاطفی:

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 .در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی 
 عاطفی

 خنرانی،س

 پاسخ، پرسش و

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، فيلم 

 آموزشی، انيميشن،
 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ در 

 -انتهای کالس
 ارائه پروژه،

 تکوینی یا تشخيصی

6  
 جمع روش آشنایی یا انتخاب

 اطالعات آوری

 آنها ایاییپ و روایی تعين نحوه

 دانشجو بتواند
 حيطه شناختی:

 دهد، توضيح را اطالعات آوری جمع روشهای   -1
 روایی و پایایی پرسشنامه را بداند. -2

 اصول طراحی پرسشنامه را نشان دهد. -3

 تفاوت مصاحبه سازمان یافته و سازمان نيافته را بداند. -4
 

 شناختی 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

تحقيق کالسی برای 
 درس

 تکوینی یا تشخيصی
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 حيطه عاطفی:

 وش دهدبه درس توجه داشته و با دقت گ سیدر هنگام تدر -5

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد -6

7  
 مفاهيم جمعيتبا آشنایی 

 گيری نمونه و ،نمونه

 دانشجو بتواند
 حيطه شناختی:

 بداند، کمی مطالعات در را گيری نمونه مرسوم روشهای -1
 روشهای مرسوم نمونه گيری را در مطالعات کيفی توضيح دهد. -2
 

 حيطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 

 شناختی 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، عکس، 

 انيميشن،
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 آینده

 تکوینی یا تشخيصی

8  

روشهای آماری در با آشنایی 
پژوهش تجزیه و تحليل و 
تفسير اطالعات جمع آوری 

 شده

 دانشجو بتواند
 حيطه شناختی:

 آمار توصيفی در پژوهشهای بهداشتی را بداند. -1

 آمار تحليلی در پژوهشهای بهداشتی بداند. -2
 دهد، نشان را آماری افزار نرم با کار نحوه -3

 هد،د نشان را اطالعات ورود و کدبندی نحوه -4

 افازار  نارم  در را تحليلای  و توصايفی  آماار  امکانات از استفاده طرز -4

 بداند آماری

 حيطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 .در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2
 

 شناختی 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 یکماژ

 ویدئو پروژکتور
کتاب، فيلم 

آموزشی، عکس، 
 انيميشن،

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 آینده

 تکوینی یا تشخيصی

 مقاله نویسیآشنایی با   9

 دانشجو بتواند
 حيطه شناختی:

 نحوه شناسایی مجالت معتير را بداند. -1
 اله را بداند.نحوه نگارش خالصه مق   -2

 ساختار اساسی یک مقاله را شرح دهد. -1

 انواع روشهای متدوال رفرنس نویسی را بداند. -2
 حيطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ در 

 -انتهای کالس
 حل تمرین در منزل

 تکوینی یا تشخيصی

10  
جدول گانت و منابع و آشنایی با 

 بودجه های الزم

 دانشجو بتواند
 حيطه شناختی:

 نحوه پر کردن جدول گانت را بيان کند -1

 شناختی 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 وایت برد
 ماژیک

 ئو پروژکتوروید
120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 تکوینی یا تشخيصی
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 برای مراحل پزوهش را بداند. زمان بندی الزم -2

 تخصيص بودجه و پر کردن جدول هزینه های طرح  را بياموزد.   -3

 حيطه عاطفی:

 با صبر و حوصله مسائل مربوطه را حل کند. .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

کتاب، مقاله، فيلم 
 آموزشی، عکس،

 Powerنرم افزار 

point 

 آینده، ارائه کالسی

11  
آشنایی با نرم افزار مدیریت 

 منابع

 دانشجو بتواند
 حيطه شناختی:

 ت( آشنا گردد.با محيط کلی نرم افزار مدیریت منابع ) اندنو -1
 نحوه ورود منابع را به نرم افزار شرح دهد. -2
انواع استایل های رفرنس دهی را نام ببرد و تفاوت بين  .3

 آنها را توضيح دهد.

نحوه ورود منابع را از نرم افزار به فایل طرح تحقيقاتی  .4
 شرح دهد.

 حيطه عاطفی:

 با صبر و حوصله مسائل مربوطه را حل کند. .5

 ده مشارکت داشته باشددر مباحث مطرح ش

 شناختی 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل تمرین

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، جزوه، 
 عکس، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ در 

 -انتهای کالس
 

 تکوینی یا تشخيصی

12  
جمع بندی کلی مطالب و 

 امتحان پایان ترم

 دانشجو بتواند 
 حيطه شناختی:

 مطالب ارائه شده در طول ترم را توضيح جامعی بدهد. -1
 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید.-2

 حيطه شناختی
 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درك کرده باشد.-1
 با انگيزه و اشتياق در امتحان پایان ترم شرکت کند.-2

-شناختی
 فیعاط

 120 ---- حل مسئله
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئيز و  %20ارزشيابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20 کوئيز و تکاليف درسی 
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 منابع درسی:
 ا روش تحقيق در علوم پزشکی : مبانی پژوهش در علوم پزشکی ، دکتر اکبر فتوحی و دکتر نسرین کمانگر

 ا پژوهش در علوم پزشکی و بهداشت ، دکتر محمد رضا زالی
 ا روش تحقيق در علوم پزشکی : فاطمه رخشانی

 WHOا تحقيق در سيتم های بهداشتی : 
 علوم پزشکی و بهداشت ، دکتر ژیال عابد سعيدی و امير علی اکبریا روش تحقيق در 

 


