
 برنامه درسي روش تحقيق

 نام درس: روش تحقيق و آمار پيشرفته                     تعداد واحد: يک و نيم واحد نظر و نيم واحد عملي

 مقطع: کارشناسي ارشد سالمندي                            مدت زمان ارائه درس: دو ساعت

 پيشنياز: ندارد

 مسئول درس: دکتر مصطفي راد

 کلي اين درس شامل موارد زير مي باشد:عناوين 

 آشنايي با درس و روش اداره کالس (1

 کليات، لزوم، ويژگي ها و اهداف پژوهش (2

 انتخاب موضوع، عنوان و بيان مسئله (3

 بررسي متون و چارچوب پژوهش (4

 اهداف، فرضيه و پرسش پژوهش (5

 متغيرها و مقياس اندازه گيري (6

 انواع روش هاي پژوهش (7

 گرداوري داده ها (8

 يي و روايي ابزارپايا (9

 جامعه و نمونه (11

 تجزيه و تحليل داده ها (11

 نکته هاي اخالقي  (12

 تدوين طرح پژوهش (13

 نقد پژوهش هاي کمي (14

 آشنايي با پژوهش هاي کيفي (15

 

 هدف کلي:

آشنايي فراگيران با اصول، مفاهيم، روش هاي انجام پژوهش در علوم پزشکي به گونه اي که قادر به طراحي يک طرح پژوهشي و نقد 

 بررسي پژوهش هاي گذشته باشند. و 

 اهداف اختصاصي

  دانشجو بايد بتواند:

 لزوم پژوهش در ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي سالمتي را درک کند.

 موضوعي براي پژوهش مشخص کند



 مسئله پژوهش را بيان کند 

 اهداف، فرضيه ها و پرسش هاي پژوهش را مشخص کند

 را تدوين نمايدتعريف نظري و عملي متغيرها 

 معين کند  مقياس اندازه گيري متغيرهاي پژوهش خود را

 روش پژوهش مناسب موضوع خود گزينش کند 

 داليل گزينش روش پژوهش خود را شرح دهد

 روش گرداوري داده هاي خود را توضيح دهد. 

 چگونگي بررسي پايايي و روايي ابزرا خود را بيان کند.

 مشخص کند جامعه و نمونه پژوهش خود را

 محاسبه کندخود  حجم نمونه را 

 مشخص کندخود روش نمونه گيري را 

 روش اماري مناسب براي تحليل داده هاي خود برگزيند

 در مورد مسائل اخالقي پژوهش خود بحث کند 

 يک طرح پژوهشي کامل تنظيم کند 

 پژوهش هاي مختلف را نقد کند 

 با اصول پژوهش هاي کيفي آشنا شود

 شروش آموز

 سخنراني، بحث گروهي، پرسش و پاسخ، مطالعه فردي، پروژه فردي

 وسايل کمک آموزشي:

 رايانه متصل به اينتر نت، اساليد پروژکتو، 

 ارزشيابي:

 درصد تکاليف کالسي 51تکويني و تراکمي:  

 درصد امتحان پايان ترم 51

 14حداقل نمره قبولي: 



 4تعداد دفعات مجاز غيبت در کالس 

 مدرس موضوع جلسه 

 معرفي درس  جلسه اول

 آشنايي با اصول روش تحقيق

 دکتر مصطفي راد

 دکتر مصطفي راد عنوان تحقيق و بيان مسئله جلسه دوم

 دکتر مصطفي راد اهداف و فرضيات و چارچوب نظري   جلسه سوم 

مروري بر مطالعات گذشته و روش استفاده  جلسه چهارم

 از منابع

 دکتر مصطفي راد

 دکتر مصطفي راد پيش فرض ها و متغيرها جلسه پنجم

مطالعات توصيفي و تحليلي )مورد شاهدي  جلسه ششم

 و آينده نگر(

 دکتر مصطفي راد

 دکتر مصطفي راد کارآزمايي باليني –مطالعات مداخله اي  جلسه هفتم

بررسي موضوع تحقيق )ارائه تکاليف توسط  جلسه هشتم

 دانشجويان(

 دانشجويان

روايي و  –شيوه هاي گردآوري داده ها  جلسه نهم

 پايايي داده ها

 دکتر مصطفي راد

جامعه پژوهش، روش نمونه گيري و تحليل  جلسه دهم

 داده ها

 دکتر مصطفي راد

 دکتر مصطفي راد تحقيقات کيفي جلسه يازدهم

 دکتر مصطفي راد اصول اخالقي در پژوهش جلسه دوازهم

 دکتر مصطفي راد يافته ها، نتيجه گيري و کاربرد نتايجتفسير  جلسه سيزدهم

 دکتر مصطفي راد نقد و بررسي پژوهش ها جلسه چهاردهم

ارائه تکاليف مربوط به بيان مسئله و  جلسه پانزدهم

 چارچوب نظري

 دانشجويان

ارائه تکاليف مربوط به اهداف، فرضيات،  جلسه شانزدهم

 پيش فرض ها و متغيرها

 دانشجويان

ارائه تکاليف مربوط به روش مطالعه، ابزارها،  جلسه هفدهم

جامعه پژوهش، روش نمونه گيري، اصول 

اخالقي مربوط به پژوهش، رضايت نامه 

 اخالقي، محدوديت ها و منابع

 دانشجويان
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