
 2طرح درس روش شناسی تحقیق 

 پژوهش در اخالق  موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 کتایون سرگراندکتر   مدرس: 

 هدف کلی:

 درنظر داشتن اهمیت اخالق در پژوهش از ابتدای تصمیم به انجام پژوهش تا بعد از انتشار نتایجشناخت اصول و 

                                                                                                      

 اهداف ویژه:

 در پایان این جلسه انتظار می رود دانشجویان قادر باشند:

 .اصول اخالق در پژوهش را با ذکر مثال شرح دهند 

 .مصادیق رعایت اخالق در مطالعه گروه های خاص )کودکان، معلولین ذهنی و ...( را متناسب با هر گروه توضیح دهند 

 .مراجع رسیدگی به اخالق در پژوهش را در کشور بشناسند و نام ببرند 

  ببرند.حیطه های اختیار کمیته اخالق در پژوهش را نام 

  در مطالعات کارآزمایی بالینی تعریفGCP .را بیان کنند 

  مورد از مفاد رضایت آگاهانه کتبی را نام ببرند. 5حداقل 

 .مفاد آخرین آیین نامه های رعایت اخالق در پژوهش در رابطه با پایان نامه ها را بدانند 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

  :روش آموزشی

 تعاملی  سخنرانی: محور داستا 

 ترکیبی: بحث 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:

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 ترم پایان کتبی آزمون  

  گروهی پروپوزالارزیابی عملکرد دانشجو در 
 



 برای این مبحث:نمره 

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

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

  نمره 10پایان ترم: آزمون کتبی 

  :نمره 5پروپوزال گروهی 

  :نمره 5پروپوزال فردی 

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 العمل های کمیته ملی اخالق در پژوهشآیین نامه ها و دستور - /http://ethics.research.ac.ir  

  کتاب اخالق در پژوهش های پزشکی، مترجم: دکتر محمد ضرغام، زیر نظر: دکتر باقر الریجانی، آخرین ویرایش 

                                                                                                             

  :نحوه ارتباط با استاد

  :ایمیلk-sargeran@tums.ac.ir 

 :88015960 تماس با گروه 
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