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 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان ـ معاونت آموزشي ـ مديريت مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي                                      
 فرم تدوين طرح درس استاد در يك نيمسال تحصيلي

 0 عملي: 1تئوري:  1تعداد كل واحد:   كالس درسعرضه آموزشي:  روش تحقیق در اتاق عملموضوع درس: 

 

كارشناسي 5دانشجويان دوره رشته و مقطع تحصیلي: 

 اتاق عملناپیوسته 

 3ترم: 

 سیف ا... عالئيتدوين كننده:   آشنائي با روش هاي متداول پژوهش در علوم پزشكيهدف كلي درس: 

 نحوه ارائه درس، رسانه و وسیله حیطه هدف رفتاري هر جلسه درس: )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود( رئوس مطلب تاريخ جلسه

نحوه ارائه درس، رسانه و 

 وسیله

 ارزشیابي و فعالیتهاي تكمیلي

آشنائی با اهمیت پژوهش  15/11/1396 1

تفاوت  -در علوم پژشکی

  پژوهش های کمی و کیفی

 ل شرح دهدرا با ذكر يک مثاپژوهش در پیشرفت هاي حوزه علوم پزشكي اهمیت  -

 را توضیح دهد. ويژگي هاي رويكرد كمي پژوهشمورد از  3ـ 

 را توضیح دهد. مورد از ويژگي هاي رويكرد كیفي پژوهش 3ـ 

 اوت هاي رويكردهاي كمي و كیفي را بیان نمائیدمورد از تف 2-

 طرح سئواالت شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي و نگرش

    تعطیل رسمي  22/11/1396 2

توصیفی، پژوهش های  29/11/1396 3

پژوهش های  تحلیلی

 تجربی و نیمه تجربی

 

  ويژگي هاي پژوهش هاي توصیفي را بیان نمايد.مورد  2 -

 شرح دهد. به اختصار رااهمیت و كاربرد پژوهش هاي توصیفي ـ 

 بعنوان نمونه يک عنوان از پژوهش توصیفي تحلیلي ذكر نمايدـ 

 اختصار شرح دهد. پژوهش نیمه تجربي را به  -

 وهش هاي تجربي و نیمه تجربي را با يكديگر مقايسه نمايدـ پژ

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 

بیان  -انتخاب موضوع)عنوان( 6/12/1396 4

 مساله
 گي هاي يک عنوان پژوهشي را ذكر نمايد.مورد از ويژ 4 -

گر يان ديدانشجوبراي را براي  موجود در يک پرپوزال يا مقاله ـ يک عنوان پژوهشي

 توضیح دهد

 قاله راشرحميک طرح پژوهشي يا بیان مسئله محتويات اصلي موجود در  مقدمه  يا  -

 دهد

 پرسش و پاسخ شفاهي پاورپوينت آگاهي 
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 ارزشیابي و فعالیتهاي تكمیلي وسیلهنحوه ارائه درس، رسانه و  حیطه هدف رفتاري هر جلسه درس: )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود( رئوس مطلب تاريخ جلسه

تعیین اهداف، سواالت و  13/12/1396 5

 معرفی نمونه -فرضیه پژوهش

 های کاربردی

 شريح نمايدو ارتباط آن را با سوال اصلي پژوهش تهدف اصلي ا چگونگي انتخاب  -

 پژوهش را به اختصار شرح دهداهداف اصلي رابطه اهدف فرعي با  -

 با ذكر حداقل يک مثال شرح دهدسوال پژوهش يا فرضیه تفاوت بین  -

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 

روش انجام مطالعه و ابزار  20/12/1396 6

 جمع آوری اطالعات

 وارد اصلي كه بايستي در متدلوژي بیان شود را به ترتیب ذكر نمايد.م -

 ۀن را ذكر نمايدنحوه معرفي  واهمیت انتخاب نوع مطالعه  -

 گي معرفي جامعه و نمونه پژوهش را با ذكر يک مثال توضیح دهدچگون-

 رود و خروج مطالعه را با ذكر يک مثال شرح دهدومعیارهاي  -

ه مقايس كديگرويژگي هاي ابزارهاي مورد استفاده از مطالعات توصیفي و تجربي را با ي -

 نمايد.

 ک مثال توضیح دهدكر يذچگونگي طراحي پرسشنامه را با  -

 ر از روائي و چگونگي انجام آن را با ذكر يک مثال شرح دهدمنظو -

 مشاهده فعالیت دانشجو تمرين عملي بر روي ماكت آگاهي 

آشنائی با روش های نمونه  27/12/1396 7

عرفی نمونه های م -گیری

 کاربردی

 یري تصادفي و غیر تصادفي را با يكديگر مقايسه نمايدگنمونه  -

 جم نمونه را به اختصار توضیح دهدچگونگي انتخاب ح -

 اربرد نمونه گیري تصادفي ساده را شرح دهدكويژگي ها و  -

 برد نمونه گیري طبقه اي را شرح دهدويژگي ها و كار -

 پرسش و پاسخ شفاهي سخنراني ـ پاورپوينت آگاهي 

    تعطیل رسمي   

 -ابزار جمع آوری اطالعات 19/1/1397 8

طراحی و ارزیابی اعتبار و 

 پایائی

 مناسب جهت دستیابي به محیط پژوهش را ذكر نمايدمورد از اقدامات  3ـ 

ا بط دادن آن صحیح جمع آوري اطالعات را با ذكر يک مثال و چگونگي ارتبا نحوه -

 موضوع و هدف پژوهش، بیان نمايد.

 امكان دسترسي چگومگي حفظ قلمرو و حريم شخصي مشاركت كنندگان همراه باـ 

 يدنما صحیح به اطالعات يا امكانپذير نمودن دسترسي مججد به همان نمونه را ذكر

 پرسش و پاسخ كتبي پاورپوينت آگاهي 
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 نحوه ارائه درس، رسانه و وسیله حیطه هدف رفتاري هر جلسه درس: )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود( رئوس مطلب تاريخ جلسه

نحوه ارائه درس، رسانه و 

 وسیله

 ارزشیابي و فعالیتهاي تكمیلي

سازماندهی و تحلیل  26/1/1397 9

رائه گزارش ا -اطالعات

 نهائی

 دگونگي سازماندهي اطالعات  و نگارش يافته هاي پژوهش را به اختصار شرح دهچ -

 ر استفاده از نمودار را شرح دهدمورد نكات مهم د 2 -

 مهم در استفاده از جدول را شرح دهدمورد نكات  2 -

 بیان نمايد. نكته مهم در نوشتن بحث را 3 -

 را بیان نمايد. ن تتیجه گیرينكته مهم در نوشتن 2 -

 

ـ پرسش و پاسخ شفاهي  آگاهي 

 پاورپوينت

 انجام فعالیت گروهي در كالس
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