
 

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 ه پرستاری و مامایي زنجان دانشكد

 جامع طرح دوره

 

  روش تحقیقنام درس: 

      0.25 میزان واحد: نوع درس: تئوري 

 0.55 میزان واحد: عملي   

 میزان واحد:  بالیني  

 2 تعداد جلسات تئوري:

 22 تعداد جلسات عملي:

 روزهاي کارآموزي:

 مشاوره در مامایيي:  نام رشته تحصیل

 6 تعداد دانشجویان:
 مامایيگروه  آموزشي: 

آمار حیاتي و نیاز:  دروس پیش

 روش تحقیق پیشرفته

 سال تحصیلي          دوم       نیمسال   اول

89-85 

 

 21/22/85 :شروع کالستاریخ 

  تاریخ شروع کارآموزي:

    21/02/89 :پایان کالستاریخ 

       ي:زکارآمو پایانتاریخ 

   ارشد 2کالس  محل برگزاري کالس:

 ي:محل برگزاري کار عمل
  تاریخ و ساعت امتحان:

 محل برگزاري امتحان:

 

 و دکتر خوشه چین دکتر خرقانياسامي مدرسین: 

 r.kharaghani@zums.ac.ir :نحوه ي تماس با مدرسین



 

 شرح درس:

 کوریكولومطبق شرح درس 

باید در ارتباط با رشته تخصصي خود با دیدگاه پژوهش محور برخورد کنند و طراحي،  دانشجویان تحصیالت تکمیلي

 ارائه اهمیت این موضوع، واحد درسي به اجرا و ارزشیابي پژوهش هاي علمي مرتبط با رشته را عهده دار شوند. با توجه

 د.گردمي

 :اهداف کلي

هش در علوم پزشکي و کسب مهارت در طراحي تحقیق و روش آشنایي فراگیران با اصول، مفاهیم، روشهاي انجام پژو

 نمونه گیري صحیح

 :نظریاهداف اختصاصي 

 انتخاب یک موضوع براي طرح تحقیقاتي -2

 بیان مسئله پژوهش -2

 بازنگري متون و اطالعات علمي موجود -1

 تنظیم اهداف، سواالت و فرضیه هاي پژوهش -1

 روش هاي نمونه گیري -5

  اطالعات يآور جمع يها روش -6

 آن یيایپا و یيروا نییتع و پژوهش زاراب -5

 نمونه حجم نییتع يها روش -9

 مدیریت، نظارت و ارزشیابي طرح پژوهشي -8

 جزیه و تحلیل داده هاتطرح  -20

 نحوه نوشتن گزارش نهایي طرح -22

 تمرینات دانشجویان )مرور پروپوزال ها( -22

 بالیني: اهداف اختصاصي

1- 

2- 

3- 



 شیوه تدریس

  سخنراني و بحث گروهي نظری:

 : الینيب

 پاورپوینت: ابزار آموزشي -13

 :نوظایف دانشجویا -11

 
 حضور منظم در کالس -2

 شرکت فعال در پرسش و پاسخ -2

 ـ ارائه یک پروپوزال کامل پژوهشی در انتهای ترم تحصیلی  1

  :ارزشیابي

11-  

 نمره درصد  

 2 %5 در کالس درس حضور منظم

 2 %5 شرکت در پرسش و پاسخ

 9 %10 ارائه پروژه 

 20 %50 مون پایان ترمآز

 20 %200 جمع

 

 واحد نظری

 

 واحد عملي

  منابع -26

 -:طبق کوریکولوم و سرفصل مربوطه -25

 : منابع دیگر براي مطالعه بیشتر

 . آخرین چاپروش شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی .ملک افضلی و همکاران -81

 آخرین چاپ عابد سعیدی ژیال، علی اکبری صدیقه. روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت. تهران، نشر سالمی. -81

 آخرین چاپتحقیق در سیستم های بهداشتی. شیوه تهیه طرح های تحقیقاتی برای حل معضالت بهداشتی درمانی.  .گروه مولفین سازمان جهانی بهداشت -02

 آخرین چاپطراحی پژوهش های بالینی.  .نیهولی استون. مترجم: محسن جانقربا -08

 آخرین چاپ .دانتشارات رش. طرح و تفسیر، پژوهش چند متغیری کاربردی .حسن پاشا شریفی و همکاران مترجمان .گارینو.جی.الورنس اس میرز، گلن گامست، ا -00

 

 

 



 تنظیم جلسات بر عهده استاد مسول مي باشد. :واحد نظری جدول زمانبندی 

 مدرسین جلسه موضوع ساعت ریختا روز جلسه

 دکتر خوشه چین انتخاب یک موضوع براي طرح تحقیقاتي 26-29  شنبه  .2

 دکتر خوشه چین نات دانشجویان تمری 26-29  شنبه  .2

1.  
 دکتر خوشه چین بیان مسئله پژوهش 26-29  شنبه

1.  
 دکتر خوشه چین نات دانشجویان تمری 26-29  شنبه

5.  
 دکتر خوشه چین اطالعات علمي موجود بازنگري متون و 26-29  شنبه

6.  
 دکتر خوشه چین نات دانشجویان تمری 26-29  شنبه

5.  

تنظیم اهداف، سواالت و فرضیه هاي  26-29  شنبه

 پژوهش

 دکتر خوشه چین

 دکتر خوشه چین نات دانشجویانتمری 26-29  شنبه  .9

8.  
 دکتر خوشه چین هشمتغیرهاي پژو 26-29  شنبه

20.  
 دکتر خوشه چین ت دانشجویانناتمری 26-29  شنبه

22.  

و تخصیص شرکت  روش هاي نمونه گیري 26-29  شنبه

 کنندگان به گروههاي مطالعه

 دکتر خوشه چین

22.  
 دکتر خوشه چین نات دانشجویان تمری 26-29  شنبه

21.  
 دکتر خوشه چین  اطالعات يآور جمع يها روش 26-29  شنبه

21.  
 چینخوشه دکتر  نات دانشجویان تمری 26-29  شنبه

25.  
 دکتر خرقاني آن یيایپا و یيروا نییتع و پژوهش ابزار 26-29  شنبه

 دکتر خرقاني نات دانشجویانتمری 26-29  شنبه  .26

 دکتر خرقاني اصول طراحي پرسشنامه 26-29  شنبه  .25

 دکتر خرقاني نات دانشجویانتمری 26-29  شنبه  .29



28.  

مالحظات و  خطاهاي پژوهش 26-29  شنبه

 اخالقي

 يدکتر خرقان

20.  
 دکتر خرقاني نات دانشجویانتمری 26-29  شنبه

22.  
 دکتر خرقاني نمونه حجم نییتع يها روش 26-29  شنبه

22.  
 دکتر خرقاني نات دانشجویانتمری 26-29  شنبه

21.  
 دکتر خرقاني مدیریت، نظارت و ارزشیابي طرح پژوهشي 26-29  شنبه

21.  
 دکتر خرقاني نات دانشجویان تمری 26-29  شنبه

25.  
 دکتر خرقاني جزیه و تحلیل داده هاتطرح  26-29  شنبه

26.  
 دکتر خرقاني نات دانشجویان تمری 26-29  شنبه

25.  
 دکتر خرقاني نحوه نوشتن گزارش نهایي طرح 26-29  شنبه

29.  
 دکتر خرقاني نات دانشجویانتمری 26-29  شنبه

  :جدول زمان بندی واحد عملي 

  توضیحات الزم:

 


