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 :)یاجرا یطرحنامه برا ینتدو یوهو ش یدرس دانشجو با انواع سواالت بهداشت یندر ا مقدمه)شرح درس 

ضرورت انجام  یانمسئله و ب یینتب چگونگی .کندیم یداپ ییمطالعه به منظور پاسخ به آن سوال آشنا یک
و  یفتعر یق،تحق یانواع روش ها ی،سواالت پژوهش یبند یتمورد استفاده در اولو یروش ها یق،تحق

و برآورد  یرینمونه گ یداده ها، روشها یجمع آور یمورد استفاده برا یابزارها یق،در تحق یرهانقش متغ
در  یقر تحقد یدکه با یاطالعات، اصول اخالق یلو تحل یهتجز یمقدمات یروش ها یق،تعداد نمونه در تحق

است که بدان  یاز جمله موارد یقگزارش تحق یهو اصول ته یقمنابع در تحق یریتمد یرد،مورد نظر قرار بگ
 .شودیپرداخته م

 

 مرتبط  یسوال بهداشت یک ییپاسخگو یطرحنامه )پروپوزال( برا ینتدو ییو توانا یآگاه ایجاد: هدف کلی

  آنها بر سالمت انسان یرو تاث محیطی عوامل با

 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          
 یسیمسئله و مقدمه نو یانبدر قالب  یقضرورت انجام تحق یانمسئله و ب یینتب گونگیچ .1

 متون یبررس نگارش چگونگی .2

 اه یهاهداف و فرض نوشتنچگونگی  .3

 در مطالعه رهاییمتغ تعیینچگونگی انتخاب و  .4

 یطیمطالعات قابل استفاده در مطالعات بهداشت مح انواعیادگیری  .5

 پرسشنامه یا یستل چکتدوین  .6

 ی،از جوامع انسان یریگ یزیکی،نمونهف یها یطاز مح یریو تعداد نمونه، نمونه گ یرینمونه گ یها شیوهبیان  .7
 عوامل موثر بر تعداد نمونه

 مربوطه یو پژوهش ها یطیدر مسائل بهداشت مح یردرگ یاخالق نکاتت رعای .8

 یطیبهداشت مح یهادر پژوهش یلتحل یهتجز یو نرم افزارها ها روشبیان  .9

 یطیبهداشت مح یهادر پژوهش یو زمانبند یابیارزش مدیریت،چگونگی انجام  .11

 ونک هور و هاروارداز جمله  یسیمختلف رفرنس نو یروشها بیان .11

  یسیو گزارش نو یسیمقاله نو روشانجام چگونگی  .12

 روش تحقیق  نام درس:

 : ندارددروس پیش نیاز 90 شماره درس: ( نظری واحد )2تعداد و نوع واحد:

 محیطبهداشت  گروه آموزشی: بهداشت دانشکده: ارشد کارشناسی – محیطبهداشت  رشته و مقطع تحصیلی:

 0499-0490 سال تحصیلی: ؟ ترم تحصیلی: دکتر محمد حسین ساقی نام مدرس:

  وز و ساعت برگزاری کالس :ر  ت:تعداد جلسا

 

 : تاریخ امتحان
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 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
  سخنرانی          کنفرانس            یگروه بحث                کوچک    های بحث در گروه              
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      کارگاه آموزشی□

Morning Report □                         غیره 
 

 ویدئو پروژکتور، سامانه نوید، اپلیکیشن کتابخانه باما : وسایل کمک آموزشی 
                

 :به صورت ارایه، بحث و  انجام تکالیف در قالب فعالیت های گروهی و فردی وظایف و تکالیف دانشجو

 شرکت در ارزیابی های کالسی و امتحانی بحث های گروهی، شرکت در ،حل تمرین
 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
  پایانی                   مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 % 21 یکالس یها یتو فعال یفتکال انجام

  %31 ترم یانطرحنامه و ارائه آن در پا یک تدوین

 %51  یانیپا ارزشیابی

  جور کردنی □            صحیح و غلط □         چند گزینه ای            تشریحی           شفاهی  □    :وع امتحان میان ترمن

   جور کردنی □           صحیح و غلط  □        چند گزینه ای            تشریحی         شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

 

  :منابع 

 ین/گروه مولفیدرمان یحل معضالت بهداشت یبرا یقاتیتحق یطرح ها یوهش ی،بهداشت یها یستمدر س قیتحق 

 یسازمان بهداشت جهان

 یصدوق یدشه یاردالن دانشگاه علوم پزشک ینصراهلل بشردوست، عل ین/ مولف یدمیولوژیکانواع مطالعات اپ طراحی 

 یزد

 رضا مجدزاده، اکبر  یدس ی،ملک افضل یننگارش حس /  یدر علوم پزشک یکاربرد یپژوهش ها یشناس روش

 تهران یاداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشک یسامان توکل ی،فتوح


