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 :درس یکل فیتوص

 پایان در كه نحوی به دانشجویان به نظری و عملي دندانپزشکي عمومي با هدف آموزش 6، در ترم 1درس كارگاهي روش تحقیق 

 مشکالت حل راه ترین مناسب العمر مادام گیرنده آموزش عنوان به شواهد بر مبتني دندانپزشکي اصول از استفاده با بتوانند دوره

( و نیز واحدهای پایان نامه دوره 7)ترم  2كنند، طراحي شده است. این درس پیش نیاز واحد كارگاهي روش تحقیق  انتخاب را عملي

 دندانپزشکي عمومي است. 

و آفالین در سامانه نوید( و درصورت نیاز جلسات حضوری تعاملي در گروه های مجازی )آنالین در اسکای روم این درس به صورت 

بصورت هفتگي طبق لیف مربوطه، اتک ، وحثامبكلیه  جلسه ارائه خواهد شد. 16كوچک با هماهنگي اساتید و دانشجویان، و در 

 جدولي كه در ادامه مي آید، ارائه خواهند شد. 

 

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 عنوان به شواهد بر مبتني دندانپزشکي اصول از استفاده با بتوانند دوره پایان در كه نحوی به دانشجویان به نظری و عملي آموزش

 .كند انتخاب را عملي مشکالت حل راه ترین مناسب العمر مادام گیرنده آموزش

 :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

                                                                                                :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

 :حیطه شناختی 

 اصول دندانپزشکي مبتني بر شواهد را نام ببرد. .1

 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک و وجه افتراق آن را نام ببرد. .2

 بیماری را شرح دهد.شاخص های اندازه گیری سالمت و  .3

 

 :حیطه رفتاری 

 .دهد انجام را شواهد بر مبتني ارزیابي یک محتلف مراحل بتواند .1

 .كند برآورد را آن اطمینان حدود و محاسبه آماری های داده مورد در را پراكندگي و مركزی های شاخص .2

 .كند متدولوژیک نقد را آنها مقاالت مطالعه با بتواند .3

 

 :حیطه عاطفی 

 دندانپزشکي مبتني بر شواهد معتقد باشد. به اهمیت .1

 با آشنایي با انواع خطاها در تحقیقات علوم پزشکي به لزوم ارزیابي نقادانه واقف باشد. .2
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 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی

 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                          آفالین  

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 رود.به كار ميهای زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، تركیبي از روش

 لطفا نام ببرید ....................

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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 :درس میتقو

یادگیری/  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

دكتر شمشیری/دكتر 

 خرازی فرد

 دندانپزشکي و تحقیق مباني آنالین در اسکای روم یک تکلیف در سامانه نوید

 شواهد بر مبتني

1 

 دكتر خامي
 در سوال طراحي اصول آفالین در سامانه نوید یک تکلیف در سامانه نوید

 شواهد بر مبتني دندانپزشکي

2 

 3 علمي منابع بر مروری آفالین در سامانه نوید یک تکلیف در سامانه نوید دكتر حصاری

 4 توصیفي آمار مباني آنالین در اسکای روم یک تکلیف در سامانه نوید دكتر یونس پور

 دكتر یونس پور
 آزمون و برآورد تصادفي، خطای آنالین در اسکای روم یک تکلیف در سامانه نوید

 فرض

5 

 دكتر خرازی فرد
 تحقیقات در مطالعات انواع آنالین در اسکای روم یک تکلیف در سامانه نوید

 دندانپزشکي

6 

 دكتر محبي
 گیری اندازه های شاخص آفالین در سامانه نوید یک تکلیف در سامانه نوید

 بیماری و سالمت

7 

 8 ارتباط گیری اندازه های شاخص نوید سامانه در آفالین یک تکلیف در سامانه نوید دكتر پاكدامن

دكتر شمشیری/دكتر 

 خرازی

 9 توصیفي مطالعات روم اسکای در آنالین یک تکلیف در سامانه نوید

 10 ای مداخله مطالعات آنالین در اسکای روم یک تکلیف در سامانه نوید دكتر خرازی فرد

دكتر شمشیری/دكتر 

 خرازی

 مشاهده -تحلیلي مطالعات اصول آنالین در اسکای روم یک تکلیف در سامانه نوید

 ای

11 

دكتر شمشیری/دكتر 

 خرازی

 12 تشخیصي های تست ارزیابي آنالین در اسکای روم یک تکلیف در سامانه نوید

دكتر شمشیری/دكتر 

 خرازی

 13 تورش -تحقیق خطاهای آنالین در اسکای روم یک تکلیف در سامانه نوید

دكتر شمشیری/دكتر 

 خرازی

 مخدوش -تحقیق خطاهای آنالین در اسکای روم یک تکلیف در سامانه نوید

 برهمکنش كنندگي

14 

 15 مروری مطالعات نوید سامانه در آفالین یک تکلیف در سامانه نوید دكتر سرگران

 16 سوال نمونه حل و اشکال رفع روم اسکای در آنالین نوید سامانه در تکلیف یک كلیه اساتید
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 باشند. های آنالین در كالس حاضر تمامي دانشجویان موظف هستند رأس ساعت شروع كالس 

 وظایف دانشجویان مي باشد. رعایت نظم، همراهي و مشاركت در كارگاه و پاسخ به سؤاالت از 

 است انتظار مورد دانشجویان توسط شده اعالم رفرنسهای و نوید سامانه در شده ارائه محتواهای مطالعه. 

 .ارسال به موقع تکالیف تعیین شده توسط دانشجویان مورد انتظار است 

  باشند.دانشجویان موظف به رعایت اصول اخالقي و حفظ نظم در كالس های آنالین مي                                                                                                           
 

 دانشجو:  یابیارز روش

 :است زیر موارد شامل نمره 20: تراكمي ارزیابي

 نمره 5/15: ترم پایان ای گزینه چهار آزمون 

 نمره 5/4: نوید سامانه در مبحث هر به مربوط تکالیف ارسال 

 

 :تکویني ارزیابي

 (نوید سامانه در) مجازی یا حضوری پاسخ و پرسش 

 دانشجویان توسط شده ارسال تکالیف به بک فید ارائه 

  :منابع

 .باشديم مرتبط یهاتیساوب ينشان و هامقاله ،يتخصص یهاهینشر ،يدرس یهاكتاب شامل منابع

  :كتب( الف      

  مقدمه ای بر دندانپزشکي مبتني بر شواهد؛ 

 اپیدمیولوژی گوردیس 

 :مقاالت( ب      

  :يج( محتوای الکترونیک      

 راهنماها و محتواهای الکترونیکي بر روی اینترنت 

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

 


