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  مساله بیان و موضوع انتخاب  موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 حسین حصاریدکتر   مدرس: 

 هدف کلی:

 مفهوم پژوهش، یافتن موضوع پژوهش، تبیین آن و توجیه ضرورت اجرا آشنایی با

                                                                                                      

 اهداف ویژه:

 :برای موضوع انتخابی پژوهش انتظار می رود در پایان جلسه دانشجو بتواند

 تعریف کند.ژوهش را پ 

 4 .مورد از منابع انتخاب موضوع را ذکر کند 

 .تمامی مالک های سازمان جهانی بهداشت برای انتخاب موضوع را نام ببرد و با مثال شرح دهد 

  تمامی مالک هایCOHRED .برای انتخاب موضوع را نام ببرد، ارزش هر کدام را بداند و با مثال شرح دهد 

  بتواند از بین موضوعات( پیشنهادی در کارگروهی، براساس یکی از مالک های اولویت بندیWHO  یاCOHRED موضوعات ،)

 را ترتیب اولویت مرتب کند.

 5 .ویژگی عنوان پژوهش را بنویسد 

 .بتواند برای موضوع پیشنهادی یک عنوان مناسب بنویسد 

 .تمامی اجزای قسمت بیان مساله و ضرورت اجرا را برشمارد 

  پروپوزال انتخابی بیان مساله، شبکه علیت و ضرورت اجرا بنویسد.برای موضوع 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

  :روش آموزشی

 تعاملی  سخنرانی: محور استاد 

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

                                                                                                             

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه: 

                                                                                                 خیر

 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه             کمک آموزشی                     مجازی        

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

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

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

                                                                                                             



 نحوه ارزشیابی: 

 ترم پایان کتبی آزمون 

  گروهی  کارارزیابی عملکرد دانشجو در 

 

 برای این مبحث: نمره

 نمره کل( 10از نمره آزمون کتبی پایان ترم )از  6/0

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره 10پایان ترم:  آزمون کتبی 

  :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:
- 

                                                                                                             

  :ارتباط با استادنحوه 

  :ایمیلh-hessari@sina.tums.ac.ir 

  :88015960تماس با گروه 
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