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 پزشکی دانشکده

  اپیدمیولوژی و آمارگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده روش تحقیق در علوم پزشکی عنوان واحد درسی:

 شناسی بمیکرو رشته تحصیلی: پیش نیاز واحد درسی: نوع

 ارشد کارشناسی مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی:  2 نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 43 نظری:        تعداد ساعت

 - - - 90-99اول   --آمار حیاتی-پیشنیاز: 80کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 اپیدمیولوژی ه تحصیلی:رشت محمد حسین پورمعماری  نام و نام خانوادگی:

  ، مربی PhDدانشجوی  رتبه علمی: PhD مقطع تحصیلی:

 09396642178تما:  شماره
 پست الکترونیک:

purmemary@gmail.com 

 اپیدمیولوژی و آمار گروه  -دانشکده پزشکی -بلوار مهدوی -زنجان محل کار:

 دکتر منصوری-آقای دکتر پورمعماری   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  98/6/29 ترکیبی مجازی حضوری

    88/88/7491  
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 اهداف آموزشی

 هدف کلی: 

  تحقیقی و تهیه گزارش نهایی می باشد. با روش علمی پژوهشی و مراحل و انواع آن ، تدوین و اجرای طرحآشنایی فراگیران  

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 ،ی را تعريف کنند.وهش و کاوش علمژپتحقيق 

  شنا شده و آن را توصيف کنند.آبا روش بيان مسئله تحقيق و رسم نمودار عليتی 
 العات در زمينه مطالعه مورد نظر را دريا يفته و توصيف کند.منايع و اط 
  ن را بکارببندد.آبا روش نوشتن اهداف کلی ، سئواالت ، فرضيات و توصيف متغيير ها آشنا شده و 
 .با نحوه طراحی و انتخاب نوع مطالعه اشنا شده و ان را بکار ببندد 
   د.نشنا شوآبا انواع مطالعات 
  های جمع آوری اطالعات از جامعه مورد مطالعه آشنا شده و ان را بکار ببندد.با روش ها و رويکرد 
  د.ننها را توضيح دهشنا شده و آتجزيه و تحليل داده آبا روش های  
  ن را توضيح دند.آشنا شده و آبا برنامه ريزی و روش اجرا 
  مالحظات اخالقی را مثال بزنند و توضيح دهند. 
  مطالعه انجام شده آشنا شده و مراحل آن را توضيح دند.ی برابا روش های تهيه گزارش 
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 :حیطه عاطفی 

      فراگیررررررر در تمرررررراف مراحررررررل مرتلررررررا ترررررردری  بررررررا  برقررررررراری ارت ررررررا   شررررررمی ن رررررر   برررررره مو رررررروع 

 .دهد توجه نشان

 کندبحث های گروهی فعاالنه شرک   پرسش و پاسخ و رفراگیر در مراحل مرتلا تدری  د . 

 

 ی تدریس:روش ها

                                                                                                                                             ایفای نقش                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی           

                  Bedside teaching                                                                                             شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                           

                

       سایر) بنویسید(:             

 مواد و وسایل آموزشی:

 اسالید پاورپوین ، وای  بورد 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 

  کالس، حل م ئله و نحوه ارائه مطلب بصورت سرنرانیکار با وسایل کمک آموزشی موجود در 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

  وارائه آن در کالس م احث آموزشییکی از در مورد و بررسی و گردآوری اطالعات تحقیق 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

انجاف  ،م احث آموزشیرک  فعال در م احث آموزشی، طرح سؤال و ابهامات مرت ط با اشم، کالسضور به موقع و کامل در حانتظارات: 

 تکالیا آموزشی تعیین شده

 (ورود و خروج از کالس )در صورت نیاز :مجازها

 ورود و خروج به کالس بی نظمی در  -موبایل، اجتناب از خوردن و آشامیدن در حین آموزش عدف صح   با محدودیتها:
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 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 فهرست منابع درسی:

  روش تحقیق در سیستمهای بهداشتی انتشاراتWHO   ترجمه گروه مترجمین ناشر معاونت پژوهشی وزارت بهداشت

 آموزش پزشکیدرمان و 

 A practical guide for health researchers / by Mahmoud F. Fathalla and Mohamed M.F. Fathalla. 

p. (WHO Regional Pu lications, Eastern Mediterranean Series; 30) 

ISBN 92-9021-363-9,  

             

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 اهی() شف
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 28بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.28) نمره قبولی از    

 نمره 2 و پروژه: عملی انجام تکالیف نمره 7 مشارکت کالسی: نمره 7حضور و غیاب کالسی: 

 نمره 72 امتحان پایان ترم: نمره 3 امتحان میان ترم: کوئیز:

 :موارد سایر
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 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

 حضوری 1

 شنیه

 كتر پورمعمارید مقدمه تحقيق و مطالعه بر روی موضوعات علوم پزشکی کالس 1-3 98/7/6

 حضوری 2

 شنیه

 دکتر پورمعماری معيار های انتخاب موضوع مطالعه کالس 1-3 98/7/6

 حضوری 3

 شنیه

 دکتر پورمعماری  معيار های انتخاب موضوع مطالعه کالس 1-3 98/7/6

 حضوری 4

 شنیه

 دكتر پورمعماری موضوع تحقيقمينه زبررسی منابع و اطالعات در  کالس 1-3 98/7/6

 حضوری 5

 شنیه

 دكتر پورمعماری بررسی منابع و اطالعات در زمينه موضوع تحقيق کالس 1-3 98/7/6

 حضوری 6

 شنیه

فرضيات و  -سئواالت پژوهش -اهداف جزيی -هدف کلی کالس 1-3 98/7/6
 متغيير ها

 دكتر پورمعماری

 حضوری 7

 شنیه

ت و فرضيا -سئواالت پژوهش -اهداف جزيی -هدف کلی کالس 1-3 98/7/6
 متغيير ها

 دكتر پورمعماری

 حضوری 8

 شنیه

 دكتر پورمعماری انواع روش های تحقيق کالس 1-3 98/7/6

 حضوری 9

 شنیه

 منصوریدکتر  انواع روش های تحقيق کالس 1-3 98/7/6

 حضوری 11

 شنیه

 منصوریدکتر  روش های جمع آوری داده ها کالس 1-3 28/1/89

 حضوری 11

 شنیه

 منصوریدکتر  روش های جمع آوری داده ها  کالس 1-3 98/7/6

 حضوری 12

 شنیه

 منصوریدکتر  تجزيه و تحليل داده ها کالس 1-3 98/7/6

 حضوری 13

 شنیه

 منصوریدکتر  تجزيه و تحليل داده ها کالس 1-3 98/7/6

 حضوری 14

 شنیه

 منصوریدکتر  برنامه ريزی و روش اجرا کالس 1-3 98/7/6

 حضوری 15

 شنیه

 منصوریدکتر  مالحظات اخالقی در تحقيق کالس 1-3 98/7/6

 حضوری 16

 شنیه

 منصوریدکتر  روش های تهيه گزارش برای مطالعه کالس 1-3 98/7/6

         تاریخ امتحان پایان ترم:                    تاریخ امتحان میان ترم:  17

 


