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  مقدمه)شرح درس(:
 ت وعلمي براي دانشجويان رشهته ي آموزش بهداش درس روش تحقيق به منظور يادگيري فلسفه و روش شناختي پژوهش

ازمان پايان نامه يا رساله ريزي شده است. ساختار مباحث اصلي اين درس بيشتر بر مبناي ساختار و س ارتقاي سالمت طرح

 دوره هاي تحصيالت تكميلي تنظيم و ارائه مي گردد يليي تحص

 

دي و اسهتفاده يادگيري مباني و روش شناسي پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت با رويكرد كهاربر هدف کلی:

 حرفه؛ و طراحي و تنظيم طرح پژوهشي  از نظريهه ههاي تخصصهي

 

  
 

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

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

  .عنوان مناسبي براي طرح پژوهشي خود انتخاب نمايد (1

  .پژوهش پوپوزال خود را تنظيم نمايد بيان مسئله- (2

  .اهداف طرح پژوهشي خود را ليست نمايد-  (3

 فرضيه ها يا سؤال هاي پژوهش خود را تنظيم نمايد - (4

 جدول متغيرها را تكميل نمايد (5

  .تعاريف عملي و نظري واژه ها و تفاوت آن ها را شرح دهد (6

  .مروري بر مطالعات طرح تحقيق خود را بنويسد- (7

 ش مطالعه را ذكر نمايدطرح رو- (8

  .جامعه و نمونه و محيط پژوهش خود را تعريف نمايد- (9

 روش نمونه گيري و چگونگي تعيين حجم نمونه پژوهش را مشخص نمايد-  (10

 – ابزار گردآوري داده هاي پژوهش خود را تعيين نمايد- (11

 اعتبار و اعتماد ابزار گردآوري پژوهش خود را ذكر نمايد (12

  .حليل داده هاي پژوهش خود را بيان نمايدروش هاي تجزيه و ت-  (13

 قي را ليست نمايدالمالحظات اخ-  (14

 قای سالمتتبهداشت و ار روش پژوهش در آموزش نام درس:

 0.5 -واحد تئووری 1.5 تعداد و نوع واحد:

 عملی

                                                               ندارددروس پیش نیاز:           16شماره درس:

ارشود آمووزش  رشته و مقطو  تصصویلی:

 بهداشت

 آموزش بهداشت شی:گروه آموز بهداشت دانشکده:

 99-400نیمسال دوم سال تصصیلی: اول ترم تصصیلی: حمید جوینی نام مدرس:

 تاریخ امتصان روز و ساعت برگزاری کالس : 16 تعداد جلسات:
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  .محدوديت هاي احتمالي را ذكر نمايد-  (15

  .پروپوزال آموزش بهداشت را تحليل نمايد 1حداقل -  (16

منابع و پايگاه هاي علمي و سازمان هاي حرفه اي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در سطوح ملي و  -17

 ا نام ببرد.ر بين المللي

 را توضيح دهد مباني اخالق حرفه اي در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت -18

 را ارايه دهد نمونه اي از پژوهش هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت -19

 

 با روش تحقييق کيفيو نگارش اهداف و تنظيم سواالت در ان آشنا شود. -20

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث □           كنفرانس □          سخنرانی  □
                  Round           □ PBL                         □ Case Report □      كارگاه آموزشی□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 پاورپوينت-استوری الين-نرم افزار كمتازيا-كامپيوتر: وسایل کمک آموزشی 
                

 :وظایف و تکالیف دانشجو  

 مشاركت فعال در مباجث
 نگارش يک پروپوزال كامل و ثبت آن در سامانه پزوهان

 حضوور در جلسات آنالين
 

 

 

 

 

 

 

 :نصوه ارزشیابی دانشجو 

 □ پايانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 .درصد از نمره نهايی 10.حضور و غياب
 درصد از نمره نهايی 30انجام تکاليف كالسی و فعاليت

 درصد از نمره نهايی. 20امتحان ميان ترم..
 درصد از نمره نهايی 40 امتحان پايان ترم

  جور كردنی □            صحيح و غلط □            چند گزينه ای □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتصان میان ترم
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   جور كردنی □           صحيح و غلط  □        چند گزينه ای     □       تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتصان پایان ترم

 

  : مناب 

، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي رخشاني. فاطمه ، شهركي ثانوي. فريبا، روش تحقيق: مراحل علمي و روش هاي كاربردي

پبهشتي اخرين چا شهيد  
Cottrell RR, McKenzie JF. Health Promotion and Education Research Methods. USA: Jones 

and Bartlett Pub. Last edition 

2. Dawson C. a practical guide to research methods, a user friendly manual for mastering 

research 

techniques and projects. UK: Oxford. Last edition. 

3. Bruce N, Pope D, Stanistreet D. Quantitative methods for health research: a practical 

interactive guide. John Wiley & Sons. Last edition. 

4. Salazar LF, Crosby RA, DiClemente RJ. Research methods in health promotion. John 

Wiley & 

Sons. Last edition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


