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بسمه تعالی
دانشگاه علىم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان
دانشکده پيراپزشكي همدان
طرح دوره )  )course planدرس روش تحقيق
نيمسال 2سال تحصيلی.....99-90...
نام هذرس  :هیترا زنذیو
نام درس  :روش تحقیق در اتاق عمل
میزان واحد درسي  :یک واحد

هدف کلي  :آشنائی با روشهای متداول تحقیق در ارتباط با علوم پزشکی
اهداف ویژه :
در پایان دوره از دانشجو انتظار هي رود :
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ثب درس ،هٌبثع ٍ ًحَُ ارزشیبثی .ثیبى اّویت ٍ کبرثرد تحقیك ثرای کبرشٌبسبى اتبق عول ٍ
پیشجرد اّذاف علوی در اتبق عول  ،هراحل تحقیك آشٌب شَد 
ثب ًحَُ اًتخبة هَضَع پژٍّش ،عَاهل هَثر در اًتخبة هَضَع پژٍّشً ،حَُ ًَشتي هَضَع،
اّذاف سئَاالت تحقیك ٍ هتغیرّب آشٌب شَد 
ثب اًَاع هتغیرّب ( اًَاع دستِثٌذی) ٍ رٍشّبی کبّش اثر هتغیرّبی هذاخلِگر آشٌب شَد 
آثب اًَاع هتَى ٍ هٌبثع هَرد ًیبز ثرای کبر تحقیقبتی ٍ اّذاف هرٍری ثر هطبلعبت آشٌب شَد .
ثب هراحل اًتخبة ٍ یبفتي هٌبثع هَجَد را تَضیح دّذ .
اًَاع رٍشّبی تحقیك را ًبم ثجرد .
رٍش تحقیك تَصیفی را تَضیح دّذ .
اًَاع رٍشّبی تحقیك تَصیفی را تَضیح دّذ .
رٍش تحقیك تحلیلی ٍ تجرثی را تعریف ًوبیذ .
اًَاع رٍشّبی تحقیك تلیلی ٍ تجرثی را تَضیح دّذ .
هراحل رٍش تحقیك تجرثی را ثیبى ًوبیذ 
ًوًَِگیری ٍ هسایبی ًوًَِگیری را ثیبى ًوبیذ .
اًَاع رٍشّبی ًوًَِگیری را ًبم ثجرد .

 -94ثب رٍش ًوًَِگیری احتوبلی ٍ اًَاع آى ٍ هسایبی ٍ هعبیت آًْب آشٌب شَد .

 -95ثب رٍش ًوًَِگیری غیر احتوبلی ٍ اًَاع آى ٍ هسایبی ٍ هعبیت آًْب آشٌب شَد 
 -96ثب اًَاع رٍشّبی جوعآٍری اطالعبت آشٌب شَد ..
 -97ثب ٍیژگیّبی هْن ّر رٍش جوعآٍری اطالعبت ٍ راُّبی ارزیبثی آًْب آشٌب شَد .
روش تذریس  :
سخنراني برنامه ریزي شده  ،پرسش و پاسخ  ،بحث گروهی
وسایل کمک آموزشي  :
1
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وایت برد ،ویژیوالیزر  ،ویدئو پروژکتور( پاور پوینت ) ،
تکالیف و وظایف دانشجو:
 -9حضور هنظن در کالس 
 -2شرکت فعال در بحث گروىي و پاسخگویي بو سواالت 
 -3ارائو تکالیف هحولو در هوعذ هقرر
 -4شركت در اهتحانات پایان ترم 
جذول زهانبنذي:
جلسو 1

22/2/4

جلسو 2

22/2/11

جلسو 3

22/2/11
22/2/22

جلسو 5

22/3/1
22/3/1

ارائو طرح درس – معرفی درس  ،بیان اَذاف ي طرح درس ،وحًٌ
ارزشیابی ي اَمیت درس ي مقذمات
اوتخاب مًضًع تحقیق،معیارَای اوتخاب ي اَمیت داشته مًضًع پژيَش،
وحًٌ وًشته عىًان  ،اَذاف تحقیق،
متغیرَا ي اوًاع متغیرَای پژيَش ،کىترل متغیرَای مذاخلٍگر
مريری بر متًن ي مطالعات ،اوًاع متذيلًژی تحقیق 3ريشُای تحقیق
تًصیفی
اوًاع متذيلًژی تحقیق 3ريشُای تحقیق تًصیفی ي تجربی
ريشَای ومًوٍگیری 3ومًوٍگیری احتمالی

جلسه 7

22/3/12

ريشَای ومًوٍگیری 3ومًوٍگیری غیر احتمالی

جلسو 8

22/3/22

ريشَای جمعآيری اطالعات

جلسو 4

جلسو 6
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