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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 آمارزيستي کارشناسي ارشد  تحصیلي: یو رشته مقطع آمار زيستي گروه آموزشي:  هداشتب دانشکده:
 ندارد  یش نیاز:پ    نظری + عملي    نوع واحد:        2   تعداد واحد:    روش تحقیق       نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:                   21-22: ساعت      يکشنبه  زمان برگزاری کالس: 

 آغافاطمه حسینيمدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: آغافاطمه حسیني مسئول درس:   نفر 6 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

درس دانشجويان با جگونگي مراحل مختلف تحقیق ، نوشتن طرح تحقیقاتي و گزارش نهايي آن و چگونگي  در اين

 دسترسي به منابع علمي و استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه ای آشنا مي شوند.

 

 

 :(است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 تحقیقاتي و تجزيه و تحلیل داده های بهداشتيآشنايي دانشجويان با چگونگي تدوين طرح های  -2

 تهیه پروپوزال کامل يک طرح پژوهشي  -2

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 روشهای مختلف انتخاب موضوع یک طرح تحقیقاتی را بشناسد. -

 معیارهای انتخاب یک موضوع مناسب را بیان کند. -

 موضوع پژوهش را نام ببرد.عوامل موثر بر انتخاب  -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 2جلسه

  مدت زمان)دقیقه(

 دقیقه 011

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تخههاب  انتخاب موضوع پژوهش   دقیقه 01 ن روشههههههای ا

 موضوع

سش و  سخنرانی و پر

 اسالید  -پاسخ

 حل تمرین

عوامل موثر بر انتخاب  پژوهشانتخاب موضوع   دقیقه01

 موضوع

سش و  سخنرانی و پر

 -، ذکر مثها پهاسهههخ

 اسالید

 حل تمرین
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تخههاب  پژوهشانتخاب موضوع  دقیقه  01 ن معیههارهههای ا

 موضوع 

سش و  سخنرانی و پر

و ذکر مثالهای  پاسهههخ

 اسالید -متعدد

 حل تمرین

 

 

 

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 بیان مسئله را بیان کند. اهمیت  -

 نکات اساسی در نوشتن بیان مسئله را شرح دهد. -

 یک بیان مسئله نوشته شده را نقد کند. -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 لزوم و فواید  بررسی متون را بیان کند. -

 چگونگی بررسی متون را بداند. -

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 دقیقه 011

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مسههئله و اهمیت بیان  بیان مسئله پژوهش دقیقه  21

 تاثیر آن بر مخاطب

سش و  سخنرانی و پر

 اسالید -پاسخ

 حل تمرین

سی در تهیه  بیان مسئله پژوهش دقیقه 01 سا نکات ا

 بیان مسئله

سش و  سخنرانی و پر

 اسالید -پاسخ

 حل تمرین

نه  بیان مسئله پژوهش دقیقه 01 قد و بررسهههی نمو ن

هههایی از چنههد بیههان 

 مسئله نوشته شده

سش و  سخنرانی و پر

 -ذکر مثا  و  پاسهههخ

 اسالید

 حل تمرین



 آفـرينبه نام خـداوند جـان 

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 3 

 نکات اساسی  که در بررسی متون باید به آن دقت کرد را شرح دهد. -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 دقیقه 011

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

لزوم و اهمیت بررسههی  بررسی متون دقیقه 01

 متون در پژوهش

سهخنرانی و پرسهش و 

 اسالید -پاسخ

 حل تمرین

ید بررسهههی متون  بررسی متون دقیقه 01 فوا

هنگام نوشتن پروپوزا  

 طرح پژوهشی

سههخنرانی، پرسههش و 

ذکر مثالهای  پاسهههخ، 

 اسالید -متعدد

 حل تمرین

چگونگی بررسی متون  بررسی متون دقیقه 01

و نکههاتی کههه هنگههام 

بررسهههی متون باید به 

 آن توجه کرد

سههخنرانی،پرسههش و 

پاسهههخ ، ذکر مثالهای 

 اسالید -متعدد

 حل تمرین

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 هدف کلی و اهداف ویژه یک پزوهش را  تعریف کند. -

 نکات اساسی در نوشتن اهداف پژوهش را بداند و رعایت نماید. -

 فرضیه پژوهش را تعریف کند. -

 نکات اساسی در نوشتن فرضیه پژوهش را بداند و عمال رعایت نماید. -

 

 

 

 

 
 

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان -
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 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 دقیقه 011

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شتن هدف  هدف کلی پژوهش دقیقه 01 چگونگی نو

 کلی پژوهش

  اسالید -سخنرانی

تن  اهداف ویژه پژوهش دقیقه 01 نوشههه گی  ن گو چ

اهههداف ویژه و نکههات 

 الزم برای هدف نویسی

سش و  سخنرانی و پر

 اسالید -پاسخ

 تمرین 

تعریف فرضیه پژوهش،  فرضیه پژوهش دقیقه 01

فرضیه آماری چیست، 

تن  نوشههه گی  ن گو چ

 فرضیه های پژوهش

سش و  سخنرانی و پر

 اسالید  -پاسخ

 مرینت

 -سخنرانی و ذکر مثا  انواع فرضیه  فرضیه پژوهش 01

 اسالید

 تمرین

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 متغیرهای پژوهش را تعیین کند. -

 انواع متغیرها را بشناسد. -

 تعیین کند. نقش هر متغیر در پژوهش را -

 مقیاس سنجش متغیرها را بیان نماید. -

 راههای کنتر  متغیرهای مداخله گر را شرح دهد. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 دقیقه 011

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

یاس  متغیرهای پژوهش دقیقه 21 تعریف متغیر، مق

یک  های سهههنجش 

 متغیر

 حل تمرین  اسالید -سخنرانی  

ها و نقش  متغیرهای پژوهش دقیقه 01 انواع متغیر

 هریک در پژوهش 

 -اسههالید –سههخنرانی 

 ذکر مثا 

 تمرین 



 آفـرينبه نام خـداوند جـان 

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 5 

های کنتر  متغیر    متغیرهای پژوهش دقیقه 01 راه

 مداخله گرهای 

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا  

 حل تمرین

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید. انواع مطالعات در علوم پزشکی را بشناسد.و ذکر -

 شناختی(هدف ) نقاط قوت و ضعف هریک از انواع مطالعات را شرح دهد... -

 شناختی(هدف ) مطالعه را برای یک پژوهش تعیین نماید.بهترین نوع ... -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( در مقاالت مختلف نوع مطالعه استفاده شده را نقد و -

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

عات  علوم پزشکیانواع مطالعه در  دقیقه 01 طال فاوت بین م ت

مشههاهده ای و مداخله 

صیفی -ای  -مطالعه تو

 مقطعی و همبستگی

سالید  –سخنرانی    –ا

 ذکر مثا 

 تمرین

شاهدی  -مطالعه مورد انواع مطالعه در علوم پزشکی دقیقه 01

 و  ، مطههالعههه کوهوت

 مطالعه طولی

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا 

 تمرین

تجربی و  مطالعه در علوم پزشکیانواع  دقیقه  01 لعههات  مطهها

عه  –مداخله ای  طال م

 مطالعه –نیمه تجربی 

قاطع  عات  –مت طال م

 قبل و بعد

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا 

 تمرین 
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 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید. انواع اروشهای گردآوری  اطالعات را ذکر. -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) نقاط قوت و ضعف هریک از روشهای گردآوری اطالعات  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) انواع ابزارهای گردآوری اطالعات .. -

 )هدف شناختی( ویژگیهای ابزار گردآوری اطالعات را نام ببرد. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مصههاحبه  –مشههاهده  روشهای جمع آوری اطالعات دقیقه  01

ه مصاحب -ساختار یافته

 -نیمه سهههاختار یافته

 غیر حضوری

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا 

 

قاط قوت و ضهههعف  روشهای جمع آوری اطالعات دقیقه 01 ن

های  یک از روشههه هر

جهههههمهههههع آوری 

 –اطالعههاتسهههخنرانی 

 ذکر مثا  –اسالید 

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا  

 

انواع پرسهههشهههنههامههه  ابزارهای گردآوری داده ها دقیقه 01

 –باز )پرسهههشهههنامه 

پرسشنامه بسته  و هم 

 –باااز و هم بسااااااتااه  

 سایر  –چک لیست 

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. انواع روشهای نمونه گیری. -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ویژگیهای هر یک از روشهای نمونه گیری -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) روشهای مختلف تعیین حجم نمونه  -

 )هدف شناختی( نمونه گیری اتخاذ شده در یک پژوهش را نقد کند.تعداد نمونه و روش  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

روشهههای نمونه گیری  روشهای نمونه گیری دقیقه 01

روشههههای  –احتمالی 

یر  غ یری  گ مونههه  ن

لی تمهها ح مزایهها و  -ا

هر یههک از  معههایههب 

 روشهای فوق الذکر

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا 

 

لف  تعیین حجم نمونه  دقیقه 01 خت م روشههههههای 

نه  و  تعیین حجم نمو

 فرمو  های مربوطه

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا 

 

روش نمونههه گیری و تعههداد   دقیقه 21

 نمونه

فد و  بررسهههی روش ن

عداد  نه گیری  و ت نمو

 نمونه یک مقاله

اراده یهک مقهالهه بهه 

قد و  یان و ن دانشهههجو

 بررسی آن

 تمرین

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات را -

 شناختی(هدف )طراحی مناسبی انجام دهد.در مطالعات مختلف برای جمع آوری داده ها  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

روشههههههای تجزیههه و تحلیههل  دقیقه 01

 اطالعات

شهای آماری تجزیه  رو

و تحلیههل مطههالعههات 

روشهای  –مقایسه ای 

آماری تجزیه و تحلیل 

 مطالعات همبستگی

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا 

 تمرین
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روشههههههای تجزیههه و تحلیههل  دقیقه 01

 اطالعات

روشههههههای تجزیههه و 

عات دو  طال یل م تحل

 –گههروه وابسههههتههه 

روشههههههای تجزیههه و 

یش از دو  ب لیههل  ح ت

 گروه وابسته

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا 

 تمرین

شهای مختلف طرح  جمع آوری داده هاطراحی  دقیقه 21 رو

 جمع آوری اطالعات

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا 

 تمرین

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. مالحظات اخالقی در پژوهش . -

 شناختی(هدف ) مالحظات اخالقی در پژوهش را رعایت نماید.. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

کات الزم در اخالق   مالحظات اخالقی در پژوهش دقیقه11 ن

 پژوهش

  اسالید  –سخنرانی 

موارد عههدم رعههایههت  مالحظات اخالقی در پژوهش قیقهد 01

 اخالق در پژوهش

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .مطالعه مقدماتی را شرح دهد. -

 شناختی(هدف . )فواید اجرای مطالعه مقدماتی را ذکر نماید.. -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) pilot study , pretestتفاوت بین  -

 )هدف شناختی( مدیریت پروژه را بیان کند.شیوه های  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 22جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ماتی  مطالعه مقدماتی دقیقه 01 قد عه م طال  –م

 پیش آزمون 

  اسالید  –سخنرانی 

یت  مدیریت پروژه دقیقه 01 مدیر های  روشههه

 پروژه

  اسالید –سخنرانی 

اهمیت مدیریت پروژه   مدیریت پروژه  دقیقه 01

 و شیوه های انجام آن

  اسالید -سخنرانی 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید.اهمیت زمان بندی پروژه را  -

 شناختی(هدف . )اجزای جدو  گانت را شرح دهد -

 شناختی(هدف . )برنامه زمان بندی یک پروژه را بنویسد. -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 22جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اهمیههت زمههان بنههدی  زمان بندی پروژه دقیقه 01

 پروزه

  اسالید –سخنرانی 

نت و اجزای جدو   زمان بندی پروژه دقیقه  01 گا

 آن

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا 

 

ارائههه یههک طههرح  تکمیل جدو  گانت برنامه زمان بندی پروژه دقیقه  01

به عنوان  پژوهشهههی  

مثا  و تکمیل جدو  

 گانت برای آن

 

 

 

 



 آفـرينبه نام خـداوند جـان 

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. اهمیت بودجه بندی را -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) منابع تامین بودجه را  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) محدودیت های بودجه بندی را  -

 )هدف شناختی( برای یک طرح پژوهشی بودجه بندی الزم را انجام دهد.... -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 23جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  اسالید –سخنرانی  اهمیت بودجه بندی بودجه بندی طرح پژوهشی دقیقه 01

  اسالید –سخنرانی  منابع تامین بودجه بودجه بندی طرح پژوهشی دقیقه 01

ه هزین -هزینه پرسنلی بودجه بندی طرح پژوهشی دقیقه  01

هزینه  -مواد مصهههرفی

 -مواد غیر مصهههرفی

مایشهههات  نه آز  –هزی

هزینههه رفههت و آمههد  

 وسایر هزینه ها

ارائههه یههک طههرح 

ین  عی ت پژوهشهههی و 

هزینه های مختلف آن 

مه  نا یه بر تا ته های و ن

 بودجه بندی آن

 

 

  



 آفـرينبه نام خـداوند جـان 

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. نکات مهم در تهیه گزارش یک طرح تحقیقاتی  -

 شناختی(هدف . )شیوه های گزارش یک طرح تحقیقاتی را بیان کند -

 شناختی(هدف . )گزارش نوشته شده یک طرح تحقیقاتی را  نقد کند. -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 24جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

یه  گزارش طرح تحقیقاتی دقیقه 01 یت ته گزارش اهم

 طرح تحقیقاتی

  اسالید  –سخنرانی 

تن  گزارش طرح تحقیقاتی  دقیقه 01 نوشههه گی  ن گو چ

گزارش طرح تحقیقاتی 

 و اجزای آن

  اسالید –سخنرانی 

قد گزارش  گزارش طرح تحقیقاتی دقیقه 01 معیارهای ن

 طرح تحقیقاتی

سالید  –سخنرانی   –ا

یک  ئه  ثا  و ارا ذکر م

 گزارش طرح تحقیقاتی

 

 

 رفتاری جلسه پانزدهم: اهداف

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.روشهای مختلف رفرانس نویسی . -

 شناختی(هدف ) روش رفرانس نویسی ونکوور را شرح دهد... -

 شناختی(هدف ) روش رفرانس نویسی هاروارد را توصیح دهد. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 25جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

لف  رفرانس نویسی دقیقه 01 خت م روشههههههای 

 رفرانس نویسی

سالید  –سخنرانی   –ا

 ذکر مثا 

 

ذکر مثا   –سخنرانی  روش ونکوور رفرانس نویسی دقیقه 01

 اسالید –

 



 آفـرينبه نام خـداوند جـان 

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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ذکر مثا   –سخنرانی  روش هاروارد رفرانس نویسی دقیقه 01

 اسالید -

 

 

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف ) را فهرست کند............... ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 26جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 شیوه ارزشیابي دانشجو: 

 نمره 25ارائه پروپوزال کتبي           -

 نمره 5امتحان تستي                       -


