دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
عمل ترکیبی یا مجازی
)COURSE
طرح دوره (PLANگروه اتاق

دانشکده :

گروه آموزشی:

بهداشت اوز

مهندسی بهداشت محیط

مقطع و رشته تحصیلی :کارشناسی -مهندسی بهداشت محیط
تعداد واحد 1 :

نام درس  :اصول روش تحقیق

نوع واحد  :نظری -عملی ( )0/5 -0/5
روز و ساعت برگزاری کلاس :سه شنبه 10-8

پیش نیاز یه همنیاز :آمار زیستی و سیستم های اطلاع
رسانی پزشکی

مکان برگزاری :دانشکده بهداشت اوز

مسئول برنامه  :دکتر منگلی زاده
شماره تماس دانشکده:

55511525

آدرس پست الکترونیکیNezam_m2008@yahoo.cvom :

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :نظام الدین منگلی زاده
شماره تماس دانشکده:

55511525

آدرس پست الکترونیکیNezam_m2008@yahoo.cvom :

تهیه و تنظیم  :نظام الدین منگلی زاده
تاریخ تدوین /بازنگری11/00/10 :
معرفی درس:
پژوهش علمی در علوم بهداشتی اهمیت ویژه ای دارد .در این درس دانشجویان با فرایند تدوین مراحل مختلف یک طرح
تحقیقاتی آشنا شده و در نهایت قادر خواهند بود بطور فردی و یا گروهی یک پروژه تحقیقاتی را از ابتدا تا انتها تدوین و
ارایه نمایند.

عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 -1تعریف پژوهش
 -2اهمیت ،ضرورت و کاربرد پژوهش
 -3اجزا و مراحل انجام یک پروژه تحقیقاتی
 -4شیوه انتخاب موضوع تحقیق
 -5شیوه نگارش عنوان طرح پیشنهاد انجام پژوهش
 -6شیوه نگارش بیان مساله ،بررسی متون و منابع
 -7شیوه تدوین اهداف پژوهش
 -8شیوه نگارش سوالات و فرضیات پژوهش
 -9متغیرهای مورد مطالعه
 -11انواع مطالعات و خطاهای پژوهشی
 -11جامعه پژوهش ،برآورد حجم نمونه و روشهای نمونه گیری
 -12ابزار گردآوری اطلاعات و روایی و پایایی ابزار
 -13روش تجزیه و تحلیل داده ها
 -14نرم افزارهای رایانه ای تجزیه و تحلیل داده ها ،رفرنس دهی ( )ENDnote
 -15آشنایی دانشجویان با مدیریت پروژه پژوهشی ( جدول گانت ،هزینه ها و نیروهای انسانی)
 -16آشنایی با نحوه نگارش گزارش نهایی و انواع مقالات

 .1اهداف کلی

آشنایی با کلیات پژوهش
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 تعریف پژوهش علمی را بیان نماید.
 اهمیت انجام پژوهش را شرح دهد.

 .2هدف کلی

آشنایی با مراحل و اجزای یک پژوهش علمی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 ویژگیهای اصلی یک پژوهش علمی در علوم بهداشتی را شرح دهد.
 ترتیب گامهای عملی انجام یک پژوهش علمی را بیان نماید.
 اهمیت انجام پژوهش مدون و سیستماتیک را شرح دهد.
 هدف از نگارش پروپزال تحقیقاتی را شرح دهد.

 .3هدف کلی
شیوه انتخاب موضوع و مساله یابی (نیازسنجی)
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 چگونگی انتخاب یک موضوع پژوهشی در حیطه علوم بهداشتی را شرح دهد.

 انواع نیاز و شیوه های نیازسنجی در علوم بهداشتی را بیان کند
 مراحل انجام نیاز سنجی راشرح دهد.
 اهمیت انجام نیازسنجی بعنوان یک گام در مساله یابی برای آغاز پژوهش را شرح دهد.

 .4هدف کلی
آشنایی با معیارهای انتخاب عنوان و نحوه نگارش عنوان پژوهشی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 ویژگیهای اصلی عنوان پژوهش را شرح دهد.
 اهمیت نگارش عنوان مطالعه را بیان کند.
 نمونه ای از عنوان طرح پژوهشی را به نگار در بیاورد.

 .5هدف کلی
آشنایی با شیوه نگارش بیان مساله
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 چارچوب منطقی نگارش بیان مساله را شرح دهد.
 اهمیت نگارش بیان مساله را بیان کند.
 در خصوص عدم سرقت ادبی در نگارش بیان مساله توضیح دهد.

 .6هدف کلی
آشنایی با کلمات کلیدی و تعریف واژگان
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 معیارهای انتخاب کلیدواژه استاندارد برای پژوهش را بیان نماید.
 شیوه نگارش تعریف علمی واژگان را شرح دهد.
 شیوه نگارش تعریف عملی واژگان را بیان نماید

 .7هدف کلی
آشنایی با شیوه نگارش بررسی متون
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 اهمیت نگارش بررسی متون را بیان نماید.
 شیوه یافتن مطالعات مرتبط برای نگارش بررسی متون را شرح دهد.
 شیوه و قالب نگارش استاندارد بررسی متون را شرح دهد.

 .8هدف کلی

جستجوی منابع الکترونیک
 اهداف اختصاصی

دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 چند نمونه از پایگاه های داده های علمی را نام ببرد.
 اهمیت مراجعه به پایگاههای داده های علمی را شرح دهد.
 نحوه جستجوی استاندارد برای دستیابی به منابع علمی را با استفاده از رایانه و مرورگر اینترنتی گام به گام انجام
دهد.

 .9هدف کلی
آشنایی با نحوه نگارش اهداف ،فرضیات و سوالات پژوهشی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 نحوه نگارش هدف کلی را شرح دهد.
 نحوه تعیین و تنظیم اهداف اختصاصی را شرح دهد.
 انواع فرضیات را در مطالعه بیان نماید.
 نحوه نگارش فرضیات پژوهشی را شرح دهد.
 نحوه نگارش سوالات پژوهشی را شرح دهد

 .11هدف کلی
آشنایی با انواع متغیرهای پژوهش
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 انواع متغیرهای پژوهش را شرح دهد.
 نحوه تعیین متغیرهای پژوهش را شرح دهد.
 نحوه تکمیل جدول متغیرها در طرح پیشنهاد پژوهش را توضیح دهد.

 .11هدف کلی
آشنایی با انواع مطالعات پژوهشی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 انواع مطالعات رایج در علوم بهداشی را شرح دهد.
 نحوه تعیین نوع مطالعه برای انجام را توضیح دهد.
 ویژگیهای هر یک از انواع مطالعات را بیان نماید.

 .12هدف کلی
آشنایی با جامعه پژوهش ،جمعیت هدف و دستیابی به حجم نمونه مطالعه و روش نمونه گیری
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 جامعه مورد مطالعه را توضیح دهد.
 دلیل و چگونگی انتخاب افراد مورد مطالعه بعنوان نمونه را شرح دهد.
 روشهای رایج نمونه گیری برای انجام مطالعه را شرح دهد

 .13هدف کلی
آشنایی با ابزارهای گردآوری داده های پژوهش
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 انواع شیوه های جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش را شرح دهد.
 روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات را توضیح دهد.

 .14هدف کلی
آشنایی با نحوه واردسازی داده ها به نرم افزار و تجزیه و تحلیل آن و نحوه رفرنس دهی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 شیوه تنظیم فرم واردسازی داده های حاصل از پژوهش به محیط نرم افزار آماری را شرح دهد.
 نحوه تنظیم انواع متغیرها در محیط نرم افزار را توضیح دهد.
 داده های مربوط به نمونه پرسشنامه استاندارد پژوهشی را به طور صحیح به محیط نرم افزار آماری تحلیل داده ها
وارد نماید.

 .15هدف کلی
آشنایی با روش اجرای طرح پژوهشی و شیوه نگارش جدول گانت ،هزینه ها و نیروی انسانی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 گامهای انجام پژوهش در عمل را شرح دهد.
 نحوه ی جمع آوری داده ها و شیوه تعامل با مخاطبین پژوهش را توضبح دهد.
 فرایند تکمیل جدول گانت و محاسبه هزینه های پژوهش را شرح دهد.

 .16هدف کلی
آشنایی با نحوه نگارش گزارش نهایی و انواع مقالات
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 شیوه نگارش گزارش نهایی را بداند.
 شیوه نگارش مقاله را بداند.

 روش آموزش
ترکیبی

مجازی

حضوری

شرايط اجراء


امکانات آموزشی:
 اسلايد  ،كامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد و ساير امکانات فضای مجازی

 منابع درسی :
آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟  بلی

 در صورت وجود جدول زير را تکميل كنيد:

مشخصات کتاب شامل عنوان ،نویسندگان،مترجمین ،انتشارات ،سال و نوبت چاپ

 خیر

صفحات و فصلهای مشخص
شده برای مطالعه
کلیه فصول مرتبط با عناوین

 -1روش تحقیق در سیستم بهداشتی ،انتشارات سازمان بهداشت جهانی ،ترجمه و ویرایش جلسات و اهداف ذکر شد
دکتر مرتضی زعیم ،انتشارات وزارت بهداشت
کلیه فصول مرتبط با عناوین
 -5روش تحقیق و نگارش مقالات علمی ،تالیف دکتر شاهین آخوندزاده ،دکتر دلیری همپا ،جلسات و اهداف ذکر شد
نشر جامع نگر ،سال 1585

مشخصات مقاله شامل عنوان ،نویسندگان ،مجله ،سال و شماره انتشار و صفحات

نحوه دسترسی دانشجویان به
مقاله

 در صورتی كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری (مانند فيلم ،مجموعه اسلايد و  )...علاوه بر
كتاب فوق يا به تنهايی به عنوان منبع درسی به دانشجويان معرفی كنيد ،مشخصات آن را ذكر كنيد و
نوع محتوا*

مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/
تهیهکنندگان

توضیحات

آماده بودن فایل برای
بارگذاری**

فایل آن را ضميمه نماييد:

* منظور اسلايد پاور پوينت ،جزوه ،فيلم آموزشی ،محتوای بارگذاری شده بر روی سامانههای دیگر دانشگاه و  ...است.

 در صورتی كه در نظر داريد محتوای ديگری (مانند كتاب ،مجموعه اسلايد ،جزوه و  )...را به عنوان منبع
مطالعه بیشتر به دانشجويان معرفی كنيد ،مشخصات كامل آن را ذكر كنيد( .در سامانه قسمتی جداگانه برای
اين موارد در نظر گرفته شده است).
.
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 آزمون های خود ارزيابی
 .1آيا برای درس خود آزمون در نظر گرفتهايد؟

 بلی

 خير

 در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمونها را ذكر كنيد.
شماره

عنوان آزمون

نوع آزمون

مهلت پاسخ دادن دانشجویان

مهلت ارائه بازخورد به تکالیف

مثال

ازمون مبحث
نيازسنجی در برنامه
درسی

تستی چهار
جوابی

از  99/7/14تا 99/7/22

تا تاريخ 99/7/24

 تکالیف و پروژههای دانشجويان

شماره

1

تکالیف طول ترم

عنوان
تکلیف

تکليف اول
كلاسی

مهلت پاسخ
شرح تکلیف

دادن
دانشجویان

در اين تکليف از دانشجويان خواسته خواهد شد كه با يک عنوان مطالعاتی
بهمراه بيان مسئله و بررسی متون آن را نگارش نمايند

 99/8/11تا
99/8/23

مهلت فیدبک

هدف از ارائه

دادن مدرس

تکلیف

99/8/23

مرور فصل مربوطه
از منبع درسی و
درک مفاهيم
مربوطه

2
تکليف دوم
كلاسی

3

تکليف سوم
كلاسی

در اين تکليف از دانشجويان خواسته خواهد شد كه با فرم پروپوزال
تحقيقاتی برپايه تکليف اول كامل نمايد

 99/9/11تا
99/8/23

در اين تکليف از دانشجويان خواسته خواهد شد كه فرم پروپوزال تحقيقاتی
بوسيله نرم افزار  ENDnoteرفرنس دهی نمايد.

99/12/27

99/9/23

99/12/29

مرور فصل مربوطه
از منبع درسی و
درک مفاهيم
مربوطه
مرور فصل مربوطه
از منبع درسی و
درک مفاهيم
مربوطه

 پروژه درسی
 .1آيا برای درس خود پروژه پايان ترم /ميان ترم در نظر گرفتهايد؟

 بلی

 خير

در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسيد:
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
 ساير فعالیت های يادگیری
در سامانه امکان فعال سازی اتاق بحث (غيرهمزمان) ،وجود دارد .اگر در طراحی و هدايت مباحثه دقت
كافی انجام شود می-تواند به پرورش تفکر انتقادی در دانشجويان كمک زيادی نمايد .در صورت تمايل به
استفاده از اين امکان موارد زير را تکميل نماييد:
 اتاق بحث (فورم)
موضوع بحث:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
 ارزشیابی دانشجويان
موارد ارزشیابی



بارم نمره

آزمون میان ترم

2

آزمون پایان ترم

6

شرکت فعال در کلاس و حضور و غیاب

2

تکالیف و سایر فعالیت ها

12

مقررات
 حداقل نمره قبولی
 تعداددفعات مجاز غیبت در كلاس

01
4

جدول زمانبندي درس کلیات محیط زیست
تاریخ ارائه

ساعت ارائه

99/60/52

06 -8

99/67/60

06 -8

99/67/68

06 -8

99/67/02

06 -8

99/67/55

06 -8

99/67/59

06 -8

99/68/60

06 -8

99/68/01

06 -8

99/68/56

06 -8

99/68/57

06 -8

99/69/60

06 -8

99/69/00

06 -8

99/69/08

06 -8

99/69/52

06 -8

99/06/65

06 -8

99/06/69

06 -8

موضوع جلسه
تعریف پژوهش

مدرس
نظام الدین
منگلي زاده

اهميت ،ضرورت و کاربرد

نظام الدین

پژوهش

منگلي زاده

اجزا و مراحل انجام یک

نظام الدین

پروژه تحقيقاتي

منگلي زاده

شيوه انتخاب موضوع

نظام الدین

تحقيق

منگلي زاده

شيوه نگارش عنوان طرح

نظام الدین

پيشنهاد انجام پژوهش

منگلي زاده

شيوه نگارش بيان مساله،

نظام الدین

بررسي متون و منابع

منگلي زاده

شيوه تدوین اهداف

نظام الدین

پژوهش

منگلي زاده

شيوه نگارش سوالات و

نظام الدین

فرضيات پژوهش

منگلي زاده

متغيرهای مورد مطالعه

نظام الدین
منگلي زاده

انواع مطالعات و خطاهای

نظام الدین

پژوهشي

منگلي زاده

جامعه پژوهش ،برآورد
حجم نمونه و روشهای
نمونه گيری

نظام الدین
منگلي زاده

ابزار گردآوری اطلاعات و

نظام الدین

روایي و پایایي ابزار

منگلي زاده
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