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 بسمه تعالي           

 2روش تحقیق   طرح ردس
  

 

                                                                  پژوهش در اخالق   موضوع درس:

                                                                                                                                   سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشي:

                                                                  کتایون سرگراندکتر   رس:مد

 هدف کلي:

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

 هداف ویژه:ا

 در پایان این جلسه انتظار می رود دانشجویان قادر باشند:

 .اصول اخالق در پژوهش را با ذکر مثال شرح دهند 

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

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

 .حیطه های اختیار کمیته اخالق در پژوهش را نام ببرند 

  در مطالعات کارآزمایی بالینی تعریفGCP .را بیان کنند 

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

 برشمارندالق در پژوهش در رابطه با پایان نامه ها را مفاد آخرین آیین نامه های رعایت اخ. 

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 غیرهمزمان )آفالین با استفاده از سامانه نوید(

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                              یک فایل پاورپوینت صداگذاری شده در نوید د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

  یک تکلیف  که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 روز 10 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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و ...(، برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم  -

 - استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

 خیر   بلی   اید؟یا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآ -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 درصد از نمره مربوط  10به تکلیف این مبحث در محدوده زمان مقرر شده برای ارسال تکالیف؛ بر اساس پاسخ دهی) تکلیف

نمره در نظر گرفته می شود؛ درصورت تاخیر  %50روز،  5به این جلسه، از تکالیف خواهد بود( )برای تکالیف با تاخیر تا 

 روز نمره ای تعلق نخواهد گرفت(. 5بیش از 

  :باقی مانده از نمره مربوط به این جلسه از آزمون چهار گزینه ای پایان ترم احتساب خواهد  درصد 80آزمون پایان ترم

  شد. 

  :درصد 5پروپوزال فردی 

  :درصد 5پروپوزال گروهی 

  

  :نحوه ارتباط با استاد

  k-sargeran@sina.tums.ac.irارسال ایمیل به آدرس: 

 ارسال پیام در سامانه نوید

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

      k-sargeran@sina.tums.ac.irارسال ایمیل به آدرس: 

 نویدارسال پیام در سامانه 

 


