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 آنكھ بدون علم بھ عمل برخیزد پیش از آنكھ•
اصالح كند سبب تباھي میشود

)ص(حضرت رسول اكرم 



زي سخنراني برنامھ ری:              پرسش و پاسخ×  سخنراني               ×  :               شیوه تدریس*•
شده

لطفًا نام (سایر                          PBLبحث گروھي                                                         •
):ببرید

تھیھ گزارش از كلینیك ھاي توانبخشي                   •
وایت برد اورھد        اوپك× تابلو ×  :     وسایل كمك آموزشي*•
كلیھ وسایل ):لطفًا نام ببرید(پروژكتور اسالید         سایر ×                                            •

كمك آموزشي برحسب مورد

درصد       20:             آزمونھای میان ترم:   شیوه ارزشیابي*•
درصد         30آزمون پایان ترم                                    •
درصد        40:               انجام تكلیف                       •
درصد       10:        شركت فعال در كالس                       •

كوتاه پاسخ×  چند گزینھ اي               ×        تشریحي          ×    :                 نوع آزمون*•
حل مسئلھ       × صحیح و غلط      ×     جوركردني          ×                                            •

):لطفًا نام ببرید(سایر 



ھدف تحقیقات بھداشتي

ناحیھ یك مردم بھداشتي وضع بھبود•

 و درمان پیشگیري، روشھاي كردن بھتر براي ھایي راه یافتن•

تشخیصي آزمونھاي

 و كارائي افزایش ھا، ھزینھ كاھش طریق از بھتر خدمات ارائھ•

بیشتر پوشش



(General Objective)ھدف كلي 

 و تحقیق مختلف مراحل چگونگي با كامل آشنایي
نھایي گزارش و تحقیقاتي طرح نوشتن



General Intermediate)(اھداف بینابیني 

 در ار آن نقش و داده شرح را بھداشتي سیستمھاي در تحقیق•
كند درك مسائل حل

.بنویسند الزم مراحل رعایت با تحقیق یك براي طرحي -
ً  و كرده درك را نتایج تحلیل و تجزیھ چگونگي -  مانجا عم

.دھند
.بنویسند را مقالھ و تحقیقاتي طرح نھایي گزارش -
.كنند ارزشیابي را طرحھا سایر كیفیت -



.....اول..جلسھ 

:تواندانتظار مي رود در پایان این جلسھ فراگیر ب
معرفی طرح درس 



انتخاب موضوع تحقیق..... دوم..جلسھ 

:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار
.دھد توضیح را تحقیق عنوان انتخاب در الزم معیارھاي -
.دبر نام را تحقیق عنوان اولویت تعیین براي الزم سئواالت -
.دنمای بیان را عنوان خصوصیات رعایت خصوص در الزم نكات -
.نماید نقد را نامھ پایان عناوین -
.نماید انتخاب پژوھش براي عنوان یك -



بیان مسئلھ..... سوم..جلسھ 
:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار

.نماید بیان را مسئلھ بیان اھمیت -
.دھد توضیح را مسئلھ طرح در الزم اطالعات -
.دھد توضیح را مسئلھ بیان ترتیب و محتوي -
.نماید نقد را نامھ ھا پایان مسئلھ بیان -
.بنویسد را مسئلھ بیان پیشنھادي عنوان مورد در -
.بنویسد عملي و علمي صورت بھ را واژه ھا -
 



مروري بر مطالعات......چھارم.جلسھ 
:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار

.نماید تعریف را مرجع منابع -
.بداند را مجالت از استفاده روش -
.بداند را متون كامپیوتري جستجوي -
 مطالعات بر مرروري ، شده انتخاب موضوع مورد در-

.دھد انجام
.دھد انجام اندنونت با را نویسی منبع-



قتنظیم اھداف و فرضیات تحقی: پنجم.جلسھ 
:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار

.نماید تعریف را اھداف•
.نماید بیان را اھداف تعیین دالیل•
.نماید تعریف را كلي ھدف•
.نماید تعریف را اختصاصي اھداف•
.دھد توصیح مثال با را اھداف نوشتن چگونگي•
•- SIMPLE بداند اھداف نوشتن یادآوري در را.
.بنویسد را پژوھشي اھداف شده، انتخاب عنوان مورد در -•
.نماید تعریف را فرضیھ -•
.برد نام را فرضیات انواع -•
.بنویسد فرضیھ -•
.بنویسد پژوھشي سؤال -•



متغیرھا....... جلسھ ششم
:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار

.نماید تعریف را متغیرھا -
.ببرد نام ماھیت نظر از را متغیرھا انواع -
.ردبب نام را تحقیق فرآیند در كاركرد نظر از متغیرھا انواع -
.بنویسد شده انتخاب پژوھش در را الزم متغیرھاي -



انواع مطالعات..... ھفتم..جلسھ 
 

:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار
.ببرد نام را اپیدمیولوژي در را مطالعات انواع -
.بزند مثال و دھد توضیح را توصیفي مطالعات ساختار -
.بزند مثال و دھد توضیح را مقطعي مطالعات ساختار -
.بزند مثال و دھد توضیح را شاھدي مورد مطالعات ساختار -



بقیھ انواع مطالعات..ھشتم...جلسھ 
:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار

.بزند مثال و دھد توضیح را كھورت مطالعات ساختار -
.بزند مثال و دھد توضیح را RCT مطالعات ساختار -
.ببرد نام را تورش انواع -
.دھد توضیح مطالعات انواع در را تورش كنترل چگونگي -
 را آن ساختار و نماید مشخص را خود پژوھشي مطالعھ نوع -

.بنویسد



.....نھم..جلسھ 
:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار

نماید تعریف را پژوھشي جامعھ -
  .نماید تعریف را پژوھشي نمونھ - 
برد نام را نمونھ گیري فواید-
.برد نام را نمونھ گیري از روش انواع -
.برد نام را آن انواع و دھد توضیح را احتمالي گیري نمونھ -
.برد نام را ھستند موثر نمونھ حجم در كھ فاكتورھایي -
نماید تعریف را مطالعھ قدرت -
- Testing Statistical نماید تعریف را.
.نماید محاسبھ مطالعات انواع در را مطالعھ قدرت و نمونھ حجم -
 محاسبھ كننده انتخاب پژوھش عنوان براي را مطالعھ قدرت و نمونھ حجم -

.نماید
 



انتخاب روش جمع آوري اطالعات: جلسھ دھم
:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار

.دھد توضیح را اطالعات آوري جمع جھت متداول روشھاي -
.دھد توضیح را گزارش معایب و مزایا -
 را پیشنھادي پژوھش در اطالعات جمع آوري مناسب روش -

.نماید انتخاب
.دھد شرح را پرسشنامھ ھا ساختن اصول -
.دھد شرح را روایي و پایایي نظر از پرسش نامھ ھا، ارزیابي -
.نماید نقد را ھا نامھ پایان پرسش نامھ -
.بنویسد را پیشنھادي پژوھش پرسش نامھ -

 



تجزیھ و تحلیل اطالعات ..... یازدھم..جلسھ 
:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار

  .كند تعریف را پارامتر و برآورد -
                  .برد نام را برآورد انواع -
           .كند بیان را اطمینان دامنھ یا فاصلھ اي برآورد پیداكردن كلي قاعده -
.كند بیان را خود مطالعھ از آمده بدست اطمینان دامنھ مفھوم -
.كند بیان را فرضیھ آزمون مفھوم -
.دھد شرح را فرضیھ آزمون نوشتن طرز-
 رخ فرضیھ آزمون اساس بر گیري تصمیم در است ممكن كھ را خطاھایي –
.برد نام دھد

.كند بیان را آزمون مالك مفھوم –
 روش ،منابع از استفاد با مطالعھ، در وابستھ متغیر نوع بازشناختن از پس –

.برگزیند متغیر آن تحلیل براي را مناسب آماري
.دھد نشان را آماري آزمون انتخاب مسیرھاي آن در و بكشد نموداري -



مالحضات اخالقي+ آزمون   . دوازدھم..جلسھ 

:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار
                       .كند تعریف را مقدماتي مطالعھ -
          .نماید لیست را مقدماتي مطالعھ اجراي از ھدف -
بداند را مقدماتي مطالعھ زمان طول -
 .نماید اجرا را  پیشنھادي طرح اجراي براي نمونھ گیري روش تعدادو -
 اجرا و برنامھ ریزي پیشنھادي طرح اجراي براي مقدماتي مطالعھ یك –

.نماید
.بشناسد را پژوھش در اخالقي اصول -
.نماید بیان را نورنبرگ قانون –
.كند بیان را ھلینسكي بیانیھ ھاي -
.دھد توضیح را اجرا و تحقیقاتي طرح تھیھ مختلف مراحل در اخالقي نكات-



جھ طرح عملیاتي و امكانات بود ..سیزدھم.جلسھ 

.دھد توضیح را GANTT چھارچوب  -
.دھد توضیح را طرح اجراي بر نظارت -
.دھد توضیح را بودجھ تدوین چگونگي -
.نماید بیان را بودجھ كاھش چگونگي -
.دنمای تعیین پیشنھادي پژوھشي طرح در را بودجھ -



روش تحقیق در بھداشت حرفھ اي....... جلسھ چھاردھم

 
:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار

.ھدد توضیح را حرفھ اي بھداشت تحقیقات در خاص نكات -



..... و شانزدھم پانزدھم..جلسھ 

:بتواند فراگیر جلسھ این پایان در مي رود انتظار
.دھد ارائھ را شده نوشتھ پروپوزال

 
 


