
 2طرح درس روش شناسی تحقیق 

  روش های جمع آوری داده ها و پرسشنامه  موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 افسانه پاکدامندکتر   مدرس: 

 کلی:هدف 

 پس از این جلسه دانشجو باید بتواند:

 .انواع روش های جمع آوری داده ها شامل روشهای کمی و کیفی را نام ببرد 

 .طراحی پرسشنامه جهت مطالعات کمی را شرح دهد 

 .مفهوم روایی و پایایی ابزار و روش های  انجام آن را شرح دهد 

 

 اهداف ویژه:

 :بتواندپس از این جلسه دانشجو باید 

 .روشهای کمی و کیفی جمع آوری داده را با ذکر مزایا و معایب هر یک بیان کند 

 .نحوه طراحی پرسشنامه را شرح دهد 

  .روشهای تعیین پایایی و روایی ابزار را شرح دهد 

 .انواع روایی )روایی محتوای کیفی و کمی و روایی ساختار( را تعریف کند و نحوه اندازه گیری آن ها را شرح دهد 

 .انواع پایایی را تعریف کند و نحوه سنجش آن ها را شرح دهد 

 .شاخص های آماری نشان دهنده روایی و پایایی را نام ببرد 

  در مطالعات بالینی شاخص هایInter- and Intra-rater agreement .را تعریف کند و نحوه سنجش آن را شرح دهد 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

  :روش آموزشی

 تعاملی  سخنرانی: محور استاد 

  :دانشجو محورTeam base learning (TBL) و ارائه کار گروهی                                                                                                        

                                                                                                             

 تفاده از سامانه مجازی دانشگاه: اس

                                                                            بله

 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: ز سامانه الکترونیکی دانشگاهدر صورتی که ا

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

 خیر در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 ارائه تکلیف از طریق نوید خواهد بود. نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود: تعداد و

 یک  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

                                                                                                             



 نحوه ارزشیابی: 

 ارزیابی عملکرد دانشجو در کارگروهی به عنوان ارزیابی Formative  

  ارزیابی عملکرد دانشجو در  آزمون کتبی پایان ترم به عنوان ارزیابیSummative         

                                                                                                     

 نمره برای این مبحث:

 نمره کل( 10نمره آزمون کتبی پایان ترم )از  از 4/0

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

  :نمره 10آزمون کتبی پایان ترم 

  :نمره 5پروپوزال گروهی 

  :نمره 5پروپوزال فردی 

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس 

 Designing and conducting health system research projects. (Volume 1: Proposal development 

and fieldwork) WHO. 2004 

 Gordis L. Epidemiology. 5th ed. 2014 ed.  
                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

- 

                                                                                          

  :نحوه ارتباط با استاد

 :ایمیل  coh1tums@gmail.com  
  :88015960تماس با گروه                                                                                                             

mailto:ryazdani@tums.ac.ir

