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  روش تحقيق

 

 

مهندسی بهداشت حرفه ای  گروه آموزشی:                                        بهداشت   دانشکده:

 مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشد حصيلی:ت یرشتهو مقطع    

                                       ندارد                یش نیاز:پ  نظری د:نوع واح    واحد  2  تعداد واحد: روش تحقیق نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:  11- 12: ساعت شنبه دو  :زمان برگزاری كالس: روز

 دكترشهرام وثوقی:مدرس   دكتر شهرام وثوقیمسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهيد( :درسشرح 

تحقیقات علمی هستند. آشنائی با روش منتج از  ی كه امروز بشر به آن دست یافته استعلوم

گسترش مرز علم، شناسائی مسائل موجود در جامعه انسانی و راهکارهای آن  برای تحقیق علمی 

به منظور برخورداری از امکان پژوهش صحیح در حوزه علمی دانشجویان . لذا، تمامی الزامی است ها

 ا باشند.خود نیاز دارند كه با اصول علمی و روش درست پژوهش آشن

مبانی نظری تحقیق ، در این درس فراگیران با انجام پژوهش  به منظور باال بردن مهارت فراگیران در

پژوهش و بکارگیری تکنیک های آموخته  و سپس برای باال بردن مهارت عملی در انجامآشنا شده 

 رفه ای در حوزه سالمت شغلی و بهداشت ح فراگیران موظف به انجام یک كار پژوهشی، شده 

 .نمایندپروژه گزارش طول ترم بصورت میباشد كه بایستی در 

  

 

  

 
 )لطفا شرح دهيد(هدف کلی: 

 

بهداشت ساختن فراگیران با مبانی نظری تحقیق و شیوه نگارش آن در زمینه های تخصصی  آشنا

 حرفه ای و سالمت شغلی .

 
 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بينابينی:اهداف 
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 انتظار میرود: از دانشجویان ، پس از گذراندن این درس

 پژوهش و كاوش علمی را تعریف كنند. -

 .بیان كند را اهمیت و ضرورت تحقیق در زندگی اجتماعی و حرفه ای

 انواع روش های شناخت  مسئله و مشکل را در سیستم های بهداشتی بیان نماید

 

 :بیان كند كه شامل مراحل زیر است را اجزا و مراحل انجام یک پروژه تحقیقاتی را

 انتخاب موضوع و معیار های انتخاب آن · 

 بیان مسئله · 

 اهداف پژوهش )هدف آرمانی، هدف كلی و اهداف ویژه ( سواالت و فرضیات پژوهش · 

 اهمیت پژوهش · 

 تعریف واژه های كلیدی · 

 اخالق در پژوهش · 

 بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش · 

 ویسی منبع ن· 

 

 
 

 

 های تدريس:شيوه

 ×پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ×سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)         (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) ×  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهيد( وظايف و تکاليف دانشجو:

 سات آموزشی  و شركت فعال در بحث كالسیحضور در جا

 (پروپوزال پژوهش  ارائه یکتدوین و )ارائه سمینار 

 جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با مباحث نظری بیان شده در كالس
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 وسايل کمک آموزشی:  

  ×پروژكتورویدیو   خته و گچت  ×وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 

 

 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشيابی و 

 نمره درصد ----07--آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

  

 --07---شركت فعال در كالالس     نمره درصد --07--- و ارائه سمینار انجام تکالیف

 نمره درصد

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         ایچندگزینه       پاسخ كوتاه    × یحیتشر

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

صورت خواهد گرفت.  ارزشیابی تراكمی )در پایان ترم( با برگزاری امتحان بصورت كتبی 

در  كار پژوهشی یک گزارش نویسیو سمینار سواالت بصورت تشریحی خواهد بود. همچنین ارایه 

 نیز امتحان پایان ترم از نمره كل ( الزامی است. %21) با حوزه سالمت شغلی و بهداشت حرفه ای

 درصد از كل نمره را خواهد داشت. % 71
 

 

 

 

 

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پيشنهادی برای مطالعه

 
 

 ه دكتر ژیال عابد سعیدی، صدیقتالیف  روش تحقيق در علوم پزشكي و بهداشت

 . امیر علی اكبری
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 روش تحقيق در محيط زیست با رویکرد نگارش پایان نامه های تحصيلی 
 تالیف دكتر لعبت تقوی و دكتر حسین یوسفی  –

 فرهنگستان علوم ، دکتر محمد رضا زالی پژوهش در علوم پزشکی و بهداشت ،

 پزشکی جمهوری اسالمی ایران

 بهداشتسازمان جهانی  ، تحقيق در سيستم های بهداشتی WHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کليات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

شناخت اهميت و  - پژوهش چگونه شروع می شود،  تعريف پژوهش 1

 ضرورت تحقيق 

 دکتر وثوقی

 

 انتخاب موضوع و معيارهای انتخاب آن – مراحل پژوهش 2

 

 دکتر وثوقی

 دکتر وثوقی هميت و وجوه تمايز پژوهشا -بيان مساله انواع پژوهش 3

 دکتر وثوقی اهميت و وجوه تمايز پژوهش -بيان مساله 4

 دکتر وثوقی اهداف پژوهش )هدف آرمانی،هدف کلی و اهداف ويژه( 5

 دکتر وثوقی سواالت و فرضيات پژوهش 6

 دکتر وثوقی اهميت پژوهش 7

  تعريف واژه های کليدی 8

 دکتر وثوقی ه پژوهشبررسی ادبيات و پيشين 9

جامعه پژوهش، روش های نمونه گيری و روش پژوهش )نوع مطالعه،  11

 تعيين حجم نمونه(

  دکتر وثوقی

روش تدوين و مشخصات ابزار  ابزارگردآوری داده ها،)روش پژوهش  11

 (ابزار گردآوری داده هاروايی و پايايی  -گردآوری داده ها

 دکتر وثوقی
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دامنه، امکانات، محدوديت ها و مالحظات  متغيرهای پژوهش، 12

 اخالقی پژوهش

 

 دکتر وثوقی

 دکتر وثوقی

 دکتر وثوقی روش تحليل داده ها - يافته های پژوهش 13

 دکتر وثوقی بحث يافته ها 14

 دکتر وثوقی   ساختار گزارش پژوهش - منابع 15

 دانشجويان توسط دانشجويان سمينارارائه  16

 دانشجويان توسط دانشجويانارائه سمينار  17

 

 

 

 

 

 

 

 


