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 بسمه تعالی

 دانشکده علوم پزشکی ساوه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 (Course Plan)  طرح درس

اصول روش تحقیق   :موضوع درس  

1:شماره جلسه  43 :کد درس  

دانشکده پرستاری و مامائی  :محل برگزاری سمقدمه و ارائه سر فصل در :وع جلسهموض   

جلسه 8 :تعداد جلسات  

دقیقه 50الی  40 زمان هر جلسه:  

کارشناسی پیوسته مهندسی رشته و مقطع تحصیلی:

 بهداشت محیط

سیستم های اطالع  -آمار زیستی :یا هم نیاز پیشنیاز  عملی  0.5 -نظری 0.5: نوع درس

 رسانی پزشکی 

: مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی : دکتر حسین آذرپیرامدرس   

 می باشد. و اسکای روم بصورت الکترونیکی )مجازی( و استفاده کردن از سامانه نوید : شیوه تدریس

آشنایی دانشجویان با چگونگی تدوین طرح های  اهداف کلی:

تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی با استفاده از نرم افزار 

 های کامپیوتری 

 و ترمامتحان میان حل تکالیف  نحوه ارزشیابی دانشجو:

 . پایان ترم

در این درس دانشجو انتخاب موضوع، بیان مسئله، تعیین پرسش و فرضیه تحقیق، تعیین اهداف، تهیه چک  اختصاصی:اهداف 

لیست ها یا پرسشنامه ها، روش های تعیین حجم نمونه و نمونه گیری، تجزیه و تحلیل اطالعات، مقاله نویسی، رفرنس نویسی، 

  . پایان نامه و ارائه گزارش یک تحقیق را فرا می گیردآئین نامه نگارش 

 

:منابع  

1. Environmental Research. John Olive, New York Publication, 2001 
2. Manly, F.J. (1992) The Design and Analysis of Research Studies. Cambridge University 

Press. London.   
 (، روش تحقیق و قضاوت آماری، انتشارات دریا 1383رفعتی حسن ) .3
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(، تحقیق در سیستم های بهداشتی 1369گروه مولفین سازمان جهانی بهداشت ترجمه بالغی مصباح الدین و همکاران ) .5

شیوه تهیه طرح های تحقیقاتی برای حل معضالت بهداشتی درمانی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت 

 پژوهشی، تهران. 

بردی در علوم ر(، روش شناسی پژوهشهای کا1383کبر، سامان توکلی )ملک افضلی حسین، مجد زاده سید رضا، فتوحی ا .6

 پزشکی، اداره انتشارات و چاپ دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهشی 

(، 1380دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت، مترجمین پور اسالمی محمد پارسی نیا سعید، رفیعی شهرام، یار سمیر ) .7

انتشارات دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت معاونت سالمت، وزارت بهداشت درمان و آموزش تحقیق در ارتقای سالمت، 

 پزشکی. 

اصول و روش تحقیق  جدول زمان بندی برنامه درسی   

شماره  موضوع جلسه  مدرس 

 جلسه 

آموزش پروپوزال نویسی، تعریف پروپوزال نویسی، اهمیت و ضرورت نگارش پروپوزال، اجزای یک  دکتر آذرپیرا

پروپوزال، عناصر و ساختار طرح تحقیق، سئوال اصلی تحقیق و بیان مسئله، سوابق و ادبیات 

 مربوط، اهداف تحقیق، فرضیه ها، نوع تحقیق، جامعه آماری 

1 

نمونه گیری، روش گرد آوری اطالعات، ابزار گرد آوری اطالعات، روش  تعیین حجم نمونه و روش دکتر آذرپیرا

 تجزیه و تحلیل اطالعات، زمان و طول اجرای مدت تحقیق، هزینه های تحقیق

2 

ابزارها، وسایل و شرایط مورد نیاز تحقیق، مشکالت و تنگناهای احتمالی تحقیق، تعریف واژگان  دکتر آذرپیرا

، انتخاب موضوع تحقیق)شرایط فهرست منابع و ماخذ تحقیقو اصطالحات اختصاصی طرح، 

 انتخاب موضوع، روشهای پیدا کردن مساله، عنوان پژوهش و نکات اساسی در انتخاب عنوان(

3 

بیان مسئله و مقدمه )نحوه نوشتن بیان مسئله و نکاتی اساسی که باید در نوشتن آن رعایت  دکتر آذرپیرا

بررسی متن، اهداف و منابع قابل استفاده(، تدوین اهداف، شود(، پیشینه تحقیق )ضرورت 

فرضیات، سواالت )انواع و نحوه ارائه آنها(،  مشخص کردن متغییرها و مقیاس سنجش آنها، 

 تعیین ابزار اندازه گیری، مشخص کردن جامعه مورد بررسی، نمونه و حجم نمونه

4 

انتخاب روش تحقیق، گرد آوری داده ها، تنظیم و تخلیص داده ها )آمار توصیفی(، تحلیل داده  دکتر آذرپیرا

 ها و نتیجه گیری )آمار استنباطی(، تدوین گزارش و انتشار یافته ها 

5 

آموزش مقاله نویسی، شروع مقاله نویسی، ویژگیهای یک مقاله علمی، چهارچوب مقاله و قواعد  دکتر آذرپیرا

سی، اصول و معیارهای محتوایی پژوهش علمی )فرایند تفکر، منطقی بودن انسجام و مقاله نوی

نظام دار بودن، تراکمی بودن، تناسب موضوع با نیازهای فعلی جامعه علمی، خالقیت و نوآوری، 

 توضیح مطلب در حد ضرورت، متناسب بودن با نظریه ها(

6 

مقاله نویسی، موضوع یا عنوان مقاله، نام مولف یا مولفان، گزارش روش شناسی تحقیق، ساختار  دکتر آذرپیرا

 سازمان وابسته و اطالعات تماس، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روش کار، یافته ها،

 فهرست منابعبحث و نتیجه گیری، 

7 
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 دکتر آذرپیرا

 

مقاله در نشریات  نکات اساسی در ارسال مقاالت به نشریات علمی، دالیل عدم پذیرش چکیده یک

برای نمایه کردن مجله ها، آموزش روشهای مختلف مرجع نگاری  ISIعلمی، بهترین معیارهای 

 کوور(، آموزش نرم افزار اند نوتون -)هاروارد
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