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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 

نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

   :1396 ورودی:                                 اولنیم سال:                        2تحقیق شناسی روش نام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرین                         1:   واحدتعداد  

  :88015960 شماره تماس:                             احمدرضا شمشیریدکتر نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 :هدف کلی 

بر شواهد به عنوان  یمبتن یدوره بتوانند با استفاده از اصول دندانپزشک انیکه در پا یبه دانشجو به نحو یو نظر یآموزش عمل

را  یدندانپزشک یپژوهش ها یرا انتخاب کند، اصول و قواعد کل یراه حل مشکالت عمل نیمادام العمر مناسب تر رندهیآموزش گ

 کی یپروپوزال کامل براک یبتواند  دیدوره دانشجو با انیدر پا نیبه کار بندد. همچن یقاتیتحق میاز ت یبشناسد و به عنوان عضو

 کند. هیته یپژوهشو یا فرضیه سوال 

 

 :اهداف اختصاصی 

 :حیطه شناختی 

 دانشجو باید بتواند:در پایان این دوره 

 نحوه انتخاب موضوع مناسب را شرح دهد. .1

 روش های جمع آوری داده ها را برشمارد.  .2

 ویژگی های مطالعات پرسشنامه ای و نحوه صحیح اجرای این مطالعات را توضیح دهد.  .3

 . شرح دهدرا  نمونه گیری و تعیین حجم نمونه .4

                                                                                                                                                                                                         اصول مدیریت تحقیق را بیان کند. .5

 شرح دهد.  اخالق در پژوهش رااصول  .6

 سواالت و فرضیات پژوهشی، تشخیص نوع و نقش متغیرها را کسب نماید. مهارت هدف نویسی، نگارش .7

                                                                                                                                                                                                                                                                                             بیان کند. با ذکر مثال را  و برهمکنش یمخدوش شدگ (وتورشتصادفی و انواع خطاهای تحقیق ) .8

( را تشخیصی، کیفی های تست ای، ارزیابی شاهدی، مداخله -همگروهی، موردمقطعی، اصول و ویژگی های انواع مطالعات ) .9

 توضیح دهد.
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 اجزای روش اجرا را متناسب با نوع مطالعه بداند. .10

                                                                                                           بیان کند. را علمی  ساختار مقاالت .11

 :حیطه رفتاری  

 با سیستم پژوهشیار )سیستم ثبت طرح های پژوهشی( بصورت صحیح و موثر کار کند.  .1

 پژوهشی صحیح در جهت نگارش پروپوزال طراحی کند.  فرضیهیک  .2

 پژوهشی خود را به شکل صحیح در دیتابیس های معتبر جستجو کند. فرضیهمنابع علمی منطبق با  .3

ش های جمع آوری داده ها وپژوهشی خود اجزای یک پروپوزال )بیان مساله، اهداف، فرضیات، و متغیرها، ر فرضیهمنطبق بر  .4

 و ...( را به شکل صحیح بنویسد.

 پروپوزال تهیه شده را ارائه دهد.در قالب کار گروهی  .5

 یطه عاطفی:ح 

 .شود حساس اجرای صحیح یک طرح پژوهشی به نسبت

  انتظار می رود فراگیر، به عنوان عضوی از تیم پژوهش، مسوولیت پذیر و حمایت کننده باشد.

 

 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 

مرتبط با روش شناسی تحقیق است. در این درس ضمن آشنا شدن دانشجویان با انواع مطالعات ین درس شامل مباحث پایه ا

اپیدمیولوژیک، روش صحیح طراحی یک سوال پژوهشی، جستجو در منابع علمی، طراحی نوع مطالعه متناسب با سوال، و نگارش 

اهمیت خاصی در یادگیری مفاهیم این درس،از . صحیح پروپوزال پژوهشی در رابطه با سوال به دانشجویان آموزش داده می شود

تربیت دانشجویان به عنوان یادگیرنده مادام العمر دارد. همچنین این درس مقدمه ای برای مراحل بعدی آموزش دانشجویان در زمینه 

 پایان نامه دوره دکتری شان است. 

ارائه  ئه می شد.ارا کارگاهی، در دو گردشتدریس  ساعته 3جلسه  17حضوری، در این درس به صورت  19-قبل از پاندمی کووید

 گروهیو در ابتدای جلسه و سپس ارائه دانشجویان بصورت فردی  بصورت سخنرانی تعاملی با استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی

اتی ایجاد شد که بر این اساس ییرغروند اجرای این واحد تدر  ،با توجه به شرایط پیش آمدهصورت می گرفت. در بخش کارگاهی 

 (در سامانه نوید الکترونیکو یا محتوای دراسکای روم آنالین  کالساعم از ) جلسه حضوری و مابقی مجازی 2تدریس مباحث بصورت 

 گردش از دانشجویان تکرار می شود. 4این برنامه برای ارائه خوهند شد. 

 بارگذاری بصورت هفتگی طبق جدولی که در ادامه می آید، ارائه خواهند شد. این ارائه یا بصورت لیف مربوطه، اتک وحث امبکلیه 

یا بصورت کالس آنالین از طریق لینکی که در اختیار نماینده قرار می گیرد،  محتوا در سامانه نوید توسط استاد، و یا بصورت برگزاری

 . خواهد بودبرگزاری کالس به شکل حضوری 

درصد  25از مجموع نمرات تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید است.  نمره( 5)معادل  درصد از نمره پایانی درس 25: ارزشیابی

از آزمون پایان ترم نمره(  10درصد از نمره نهایی )معادل  50است.  گروهی پروپوزال مربوط به کیفیت نگارشنمره(  5)معادل  دیگر

  شود.  که بصورت چندگزینه ای است اخذ می

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج
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 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

پاورپوینت /مقاله/جزوهکتاب/)

 صداگذاری شده/مولتی مدیا

 یا هر نوع محتوای دیگری(
 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

معرفی منابعمعرفی دوره، مقدمه،  1  دکتر شمشیری 
 

 در شده صداگذاری پاورپوینت

 نوید

روز 10   

2 
مروری بر منابع علمی و روش های 

 جستجو
 دکتر خامی

آنالینکالس   

 
 - 

 دکتر حصاری انتخاب موضوع و بیان مساله 3
پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید
روز 10   

 دکتر یونس پور  اهداف، فرضیات و متغیرها 4
پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید
روز 10   

کار 

گروهی 

1 

معرفی پژوهشیار، گروه بندی، 

تعیین عناوین گروهی، تدوین بیان 

مساله و نگارش اهداف و سواالت و 

 فرضیات و جدول متغیرها

دکتر شمشیری و 

 دکتر یونس پور

 کالس حضوری

30:14-13کالس اول:   

30:16-15کالس دوم:   

  

- 

5 
روش های جمع آوری داده ها و 

 پرسشنامه
پاکدامن دکتر  

پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید
روز 10   

یونس پوردکتر نمونه گیری و حجم نمونه 6  
پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید
روز 10   

 -  کالس آنالین دکتر بهرامیان مدیریت تحقیق 7

 دکتر سرگران اخالق در پژوهش 8
پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید
روز 10   

تورش -خطاهای تحقیق 9  -  کالس آنالین دکترخرازی فرد 

 -  کالس آنالین دکترخرازی فرد و برهمکنش  مخدوش شدگی 10

همگروهی مطالعات خاص مالحظات 11  دکتر شمشیری 
پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید
روز 10   

12 
 -مورد مطالعات خاص مالحظات

 شاهدی
 دکتر شمشیری

پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید
روز 10   

13 
 مداخله مطالعات خاص مالحظات

 ای
 دکتر شمشیری

پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید
روز 10   
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 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

پاورپوینت /مقاله/جزوهکتاب/)

 صداگذاری شده/مولتی مدیا

 یا هر نوع محتوای دیگری(
 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

کار 

گروهی 

2 

انتخاب نوع مطالعه و نگارش روش 

اجرا، انتخاب روش نمونه گیری و 

محاسبه حجم نمونه، اخالق در 

 پژوهش، مدیریت پروژه

دکتر شمشیری و 

 دکتر یونس پور

 کالس حضوری

30:14-13اول: کالس   

30:61-15کالس دوم:   

  

- 

14 
 ارزیابی مطالعات خاص مالحظات

تشخیصی های تست  
 دکترخرازی فرد

 -  کالس آنالین

کیفی مطالعات 15 محبی دکتر   
پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید
روز 10   

علمی مقاالت ساختار با آشنایی 16 غالمی دکتر   
پاورپوینت صداگذاری شده در 

 نوید
روز 10   

 -  کالس آنالین تمامی اساتید ارائه کار گروهی )پروپوزال گروهی( 17

 

 

 ارزشیابي  -د

 %50روز،  5)برای تکالیف با تاخیر تا درصد از نمره پایانی درس از مجموع نمرات تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید است.  15

  روز نمره ای تعلق نخواهدگرفت(. 5نمره در نظر گرفته می شود؛ درصورت تاخیر بیش ار 

 است. گروهی درصد دیگر مربوط به کیفیت نگارش پروپوزال  20

 مربوط به کیفیت نگارش پروپوزال فردی است.  درصد دیگر 15

  نمره( از آزمون پایان ترم که بصورت چندگزینه ای است اخذ می شود.  10درصد از نمره نهایی )معادل  50

 

 منابع-ه

 اسالیدهای مربوط به هر استاد 

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

fieldwork) WHO. 2004 

 

 Gordis L. Epidemiology. 6th ed. 2019  

 

 Szklo M, Nieto FJ. Epidemiology Beyond the Basics. 3rd Ed. 2014 

 


