
  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

   مبانی تحقیق و دندانپزشکی مبتنی بر شواهد موضوع درس:

                                                                   سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه آموزشی:

                                                                   دکتر احمدرضا شمشیری/ دکتر محمدجواد خرازی فرد رس:مد

 هدف کلی:

 آشنایی با ضرورت دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 فراگیر تعریف دندانپزشکی مبتنی بر شواهد را بگوید. -

 تشخیص دهد.فراگیر حیطه های مرتبط با دندانپزشکی مبتنی بر شواهد را بداند و حیطه سناریوهای مختلف را  -

 فراگیر مهارت های دندانپزشکی مبتنی بر شواهد را به ترتیب بگوید. -

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

  :روش آموزشی

 مجازی )آنالین در اسکای روم(

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

                                                                                   - ود:تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می ش

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

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

                                                                                                             

  نحوه ارزشیابی:

 تکلیف در سامانه نوید

                                                                                                             پایان ترم چهارگزینه ایآزمون 



                                                                                                             

 مبحث:نمره برای این 

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

                                                                                                           نمره( 1پایان ترم ) نمره آزمون کتبی

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 های کالساسالید

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 کتاب مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

                                                                                                             کتاب اپیدمیولوژی گوردیس

                                                                                                             

  :نحوه ارتباط با استاد

 09125209187مراجعه حضوری به دفتر محل کار در ساعات مشاوره و یا ارسال پیام به شماره 

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

  



  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

   اصول طراحی سوال در دندانپزشکی مبتنی بر شواهد موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 دکتر محمدرضا خامی مدرس:

 هدف کلی:

 کسب مهارت تولید سوال پاسخ دادنی مناسب برای دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 را بداند و نوع سواالت را تشخیص دهد. Forgroundو  Backgroundفراگیر تعریف سواالت  -

 ی بر شواهد را برشمارد و از هر کدام حداقل یک مثال بزند.فراگیر بتواند چهار حوزه اصلی طرح سوال در دندانپزشکی مبتن -

 شواهد طرح کند. بر مبتنی در هر یک از حیطه های دندانپزشکی PICOTیا  PICOرا براساس  Forgroundفراگیر بتواند قالب سواالت  -

 مورد از مزایای تولید سوال پاسخ دادنی را برشمارد. 5فراگیر بتواند  -

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه                                                                                                            

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجاز )آفالین در سامانه نوید(

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

                                                                                  یک محتوا )پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید(  نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:تعداد و 

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

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید



            آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                                                                 

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1نمره آزمون کتبی پایان ترم )

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

                                                                                                             های کالسیاسالید

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 کتاب مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

                                                    کتاب اپیدمیولوژی گوردیس                                                         

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

 mkhami@tums.ac.irایمیل به آدرس ال مراجعه حضوری به دفتر محل کار و یا ارس

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

  



  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -3جلسه ) مروری بر منابع علمی موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 دکتر حسین حصاری مدرس:

 هدف کلی:

 شواهد و کسب مهارت برای جستجو در منابع منتخب آشنایی با منابع مبتنی بر

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 فراگیر سطح شواهد منابع مختلف و انواع منابع را بداند. -

 ین های بالینی را نام ببرد و بتواند در آن جستجو کند.فراگیر بتواند نام دو سایت حاوی گایدال -

 فراگیر سایت کاکرین را بشناسد و بتواند در آن جستجو کند. -

 فراگیر سایت پابمد را بشناسد و بتواند در آن شواهد با اعتبار باال را جستجو کند. -

 

 تعداد جلسات:

                                                           یک جلسه                                                  

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجازی )آفالین در سامانه نوید(

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

                                                                                  یک محتوا )پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید(  شود:تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می 

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

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید



            آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                                                                 

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1نمره آزمون کتبی پایان ترم )

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 های کالساسالید

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

 h-hessari@tums.ac.irمراجعه حضوری به دفتر محل کار و یا ارسال ایمیل به آدرس 

 

                                                                                                             

  



  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -4)جلسه  مبانی آمار توصیفی موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 دکتر شیما یونس پور مدرس:

 هدف کلی:

 حاسبه و تفسیر آمار توصیفی متداول در مقاالت اصیلآشنایی با م

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 آشنایی با شاخص های مرکزی و نحوه محاسبه و گزارش آنها -

 محاسبه و گزارش آنهاآشنایی با شاخص های پراکندگی و نحوه  -

 و نحوه محاسبه و گزارش آن %95آشنایی با حدود اطمینان  -

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه                                                                                                            
                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجازی )آنالین در اسکای روم(
                                                                                                             

 خیر(/)بله دانشگاه:استفاده از سامانه مجازی 

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

                                                                                 -   تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

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

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید

                                                                                                                    آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                                                                 

 



 این مبحث:نمره برای 

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1کتبی پایان ترم )نمره آزمون 

                                                                                                             

 ان(:منابع آزمون )امتح

 اسالیدهای کالسی

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

 09128506518ارتباط از طریق واتساپ: 

    shima.younespour@gmail.com  ارتباط از طریق ایمیل:

 ارتباط از طریق ابزار پیام سامانۀ نوید

                                                                                                             

                                                                                                            

  

mailto:shima.younespour@gmail.com


  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -5)جلسه  خطای تصادفی، برآورد و آزمون فرض موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 دکتر شیما یونس پور مدرس:

 هدف کلی:

 خطای تصادفی و نحوه ارزیابی آن در متونآشنایی با  -

 آشنایی با فرضیات پژوهشی و آزمون فرض -

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 فراگیر بتواند خطای توصیفی را با ذکر مثال شرح دهد. -

 رابطه بین خطای تصادفی و حجم نمونه را تشریح کند.فراگیر  -

 فراگیر براساس انواع متغیرهای قابل طرح در سوال پاسخ دادنی بتواند فرضیه های مطرح شده در مطالعات را به درستی شناسایی کند. -

 فراگیر بتواند نوع آزمون فرض متناسب با فرضیه پژوهشی را تشخیص دهد و نقد کند. -

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه                                                                                                            
                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجازی )آنالین در اسکای روم(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

                                                                                   - نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:تعداد و 

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

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید

            آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                                                                 



                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1نمره آزمون کتبی پایان ترم )

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای استاد                                                                                                            

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

 09128506518ارتباط از طریق واتساپ: 

    shima.younespour@gmail.com  ارتباط از طریق ایمیل:

 ارتباط از طریق ابزار پیام سامانۀ نوید

                                                                                                             

  

  

mailto:shima.younespour@gmail.com


 

  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -6جلسه ) انواع مطالعات در تحقیقات دندانپزشکی موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 دکتر محمدجواد خرازی فرد مدرس:

 هدف کلی:

 آشنایی با انواع طبقه بندی مطالعات و انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 فراگیر بتواند انواع مطالعات را تعریف و شناسایی کند. -

 شده نوع مطالعه را تشخیص دهد. فراگیر بتواند برای هر نوع مطالعه یک مثال تیپیک بزند و یا بتواند برای سناریوهای مطرح -

 فراگیر بتواند براساس ویژگی های مطالعات، علت سطوح مختلف و ترتیب شواهد را توضیح دهد. -
 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه                                                                                                            
                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجازی )آنالین در اسکای روم(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

                                                                                  -  ود:تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می ش

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

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید

            آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                                                                 

                                                                                                             



 این مبحث:نمره برای 

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1کتبی پایان ترم )نمره آزمون 

                                                                                                             

 )امتحان(:منابع آزمون 

      اسالید و سخنرانی استاد                                                                                                       

                                                                                                             

 برای مطالعه بیشتر:منابع 

 کتاب مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

       کتاب اپیدمیولوژی گوردیس                                                                                                      

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

 09125209187مراجعه حضوری به دفتر محل کار در ساعات مشاوره و یا ارسال پیام به شماره 

 

  



 

  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -7)جلسه  شاخص های اندازه گیری سالمت و بیماری موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 دکتر سیمین زهرا محبی مدرس:

 هدف کلی:

 شاخص های اندازه گیری سالمت و بیماریآشنایی با تعریف و نحوه محاسبه و کاربرد شاخصهای شیوع و بروز بعنوان 
                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 سرویالنس و انواع آن و مزایا و معایب هر نوع را تعریف کند -

 بروز را تعریف کند و قادر به محاسبه آن در مسایل مطروحه مرتبط باشد. -

 شیوع را تعریف کند و قادر به محاسبه آن در مسایل مطروحه مرتبط باشد. -

 ارتباط بین بروز و شیوع را شرح دهد. -

 و بروز کدامیک نشانگر خطر ابتالء به یک بیماری است و دلیل آن را شرح دهد.توضیح دهد که از بین دو شاخص شیوع  -

 مورد برای هر شاخص( 3مالحظات اندازه گیری شاخصهای سالمت و بیماری را بیان کند ) -
 

 تعداد جلسات:

                      یک جلسه                                                                                       
                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجازی )آفالین در سامانه نوید(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

     یک محتوا )پاورپورنت صداگذاری شده در سامانه نوید(                                                                              ود:تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می ش

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

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

 

                                                                                                             



 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید

                                                           آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                  

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1نمره آزمون کتبی پایان ترم )

                                                                                                             

 آزمون )امتحان(:منابع 

 اسالید استاد                                                                                                            

                                                                                                             

 مطالعه بیشتر: منابع برای

                                                    کتاب مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و کتاب اپیدمیولوژی گوردیس                                                         

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

smohebbi@tums.ac.ir 
 

  



  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -8جلسه ) شاخص های اندازه گیری ارتباط موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 افسانه پاکدامندکتر  مدرس:

 هدف کلی:

 ندازه گیری ارتباط در آمار زیستی که در مقاالت به صورت متداول مورد استفاده است.آشنایی با شاخص های ا

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

منتسب، تعداد مورد نیاز برای درمان، تعداد مورد نیاز برای مخاطره و  آشنایی و توانایی محاسبه شاخص های نسبت شانس، خطر نسبی، خطر -

 تفاوت میانگین ها

آشنایی با نحوه گزارش شاخص های نسبت شانس، خطر نسبی، خطر منتسب، تعداد مورد نیاز برای درمان، تعداد مورد نیاز برای مخاطره و  -

 تفاوت میانگین ها در منابع )مقاالت و سایر متون(

 

 جلسات: تعداد

 یک جلسه                                                                                                            

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجازی )آفالین در سامانه نوید(

                                                                                                             

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

                                                                                   یک محتوا )پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید( تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

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

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید



            آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                                                                 

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1نمره آزمون کتبی پایان ترم )

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

      اسالید و سخنرانی استاد                                                                                                       

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                       کتاب مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و کتاب اپیدمیولوژی گوردیس                                                      

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

    pakdaman@sina.tums.ac.irارسال ایمیل به آدرس: 

 ارسال پیام در سامانه نوید

 (88015960مراجعه حضوری و یا تماس با گروه آموزشی )

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

  

mailto:pakdaman@sina.tums.ac.ir


  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -9جلسه ) مطالعات توصیفی موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 رضا شمشیری/ دکتر محمدجواد خرازی فرداحمددکتر  مدرس:

 هدف کلی:

 آشنایی با انواع مطالعات توصیفی و روشهای آنالیز توصیفی

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 تعریف کند و مثال بزند.فراگیر باید بتواند مطالعه توصیفی را  -

 فراگیر نکات اصلی مورد توجه در نقد مطالعات توصیفی را برشمرد و توضیح دهد. -

 فراگیر با ابزار )ابزارهای( نقد مطالعات توصیفی آشنا باشد و بتواند آن را بکار گیرد. -

 فراگیر بتواند مطالعه توصیفی را نقد کند و آماره های آن را توصیف کند. -

 ند محدودیت های مطالعات توصیفی را برشمارد.فراگیر بتوا -
 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه                                                                                                            
                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجازی )آنالین در اسکای روم(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

                                                                                  -  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

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

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید

            آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                                                                 



                                                                                                             

 این مبحث:نمره برای 

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1کتبی پایان ترم )نمره آزمون 

                                                                                                             

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

      اسالید و سخنرانی استاد                                                                                                       

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                       کتاب مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و کتاب اپیدمیولوژی گوردیس                                                      

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

 09125209187ساعات مشاوره و یا ارسال پیام به شماره مراجعه حضوری به دفتر محل کار در 

  



  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -10)جلسه  مطالعات مداخله ای موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 دکتر محمدجواد خرازی فرد                                                                   مدرس:

 هدف کلی:

 آشنایی با مطالعات مداخله ای و توانمندی نقد آنها

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 فراگیر انواع مطالعات مداخله ای با ذکر مثال نام ببرد. -

 فراگیر بتواند تفاوت های مطالعات مداخله ای با همگروهی را تشریح کند. -

 ناریوهای مرتبط با مطالعات کارآزمایی بالینی را نقد کند.فراگیر بتواند س -

 فراگیر ابزار )ابزراهای( نقد مطالعات مداخله ای را بشناسد و مهارت استفاده از آن را داشته باشد. -

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه                                                                                                            
                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجازی )آنالین در اسکای روم(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

                                                                                  -  نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:تعداد و 

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

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید

            آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                                                                 



                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1نمره آزمون کتبی پایان ترم )

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

      اسالید و سخنرانی استاد                                                                                                       

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                    کتاب مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و کتاب اپیدمیولوژی گوردیس                                                         

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

 مراجعه حضوری به دفتر محل کار در ساعات مشاوره

                                                                                                             

  



  1روش شناسی تحقیق طرح درس     

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -11جلسه ) مشاهده ای -اصول مطالعات تحلیلی موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

                                                              دکتر احمدرضا شمشیری/ دکتر محمدجواد خرازی فرد      مدرس:

 هدف کلی:

 شاهدی، همگروهی و مقطعی تحلیلی و توانمندی نقد آنها -آشنایی با مطالعات مورد

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 شاهدی، همگروهی و مقطعی تحلیلی را توضیح دهد. -فراگیر بتواند نکات اصلی در نقد هر یک از انواع مطالعات مورد -

 فراگیر بتواند سناریوهای مطرح شده را از نظر متدولوژیک نقد کند. -

 فراگیر ابزراهای نقد مطالعات مشاهده ای تحلیلی را بشناسد و با آنها کار کند. -

 

 اد جلسات:تعد

 یک جلسه                                                                                                            
                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجازی )آنالین در اسکای روم(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    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:

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

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

 

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید

            آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                                                                 



                                                                                                             

 این مبحث:نمره برای 

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1نمره آزمون کتبی پایان ترم )

                                                                                                             

 آزمون )امتحان(:منابع 

      اسالید و سخنرانی استاد                                                                                                       

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                    کتاب مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و کتاب اپیدمیولوژی گوردیس                                                         

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

 09125209187مراجعه حضوری به دفتر محل کار در ساعات مشاوره و یا ارسال پیام به شماره 

                                                                                                             

                                                                                                             

   

  



  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -12جلسه ) ارزیابی تست های تشخیصی موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

                                                              دکتر احمدرضا شمشیری/ دکتر محمدجواد خرازی فرد      مدرس:

 هدف کلی:

 آشنایی با مطالعات ارزیابی تست های تشخیصی و شاخص های مربوطه و کسب توانمندی نقد آنها

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 فراگیر شاخص های مرتبط با مطالعات ارزیابی تست های تشخیصی را بشناسد و نحوه محاسبه آنها را بداند. -

خیصی را نقد کند؛ بخصوص از دو جنبه مناسبت تست استاندارد طالیی و مناسبت مطالعه برای فراگیر بتواند مطالعات ارزیابی تست های تش -

 محاسبه شاخص های ابسته به شیوع بیماری

 فراگیر ابزار )ابزارهای( نقد مطالعات ارزیابی تست تشخیصی را بشناسد و مهارت استفاده از آن را برای نقد کسب نماید. -

 
 

 تعداد جلسات:

                                                                                                        یک جلسه     
                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(روش آموزشی: 

 )آنالین در اسکای روم( مجازی
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

                                                                                   - در سامانه بارگذاری می شود:تعداد و نوع محتوایی که 

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

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید

            آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                                                                 



                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0)تکلیف در سامانه نوید 

 نمره(                                                                                                           1نمره آزمون کتبی پایان ترم )

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

      اسالید و سخنرانی استاد                                                                                                       

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                    کتاب مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و کتاب اپیدمیولوژی گوردیس                                                         

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

 09125209187مراجعه حضوری به دفتر محل کار در ساعات مشاوره و یا ارسال پیام به شماره 

                                                                                                             

  

  



  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -13جلسه ) تورش -خطاهای تحقیق موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

                                                              دکتر احمدرضا شمشیری/ دکتر محمدجواد خرازی فرد      مدرس:

 هدف کلی:

 آشنایی با تورش انتخاب و تورش اندازه گیری در مطالعات

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 انتخاب را تعریف کند و برای هر نوع مطالعه )توصیفی، تحلیلی مشاهده ای و مداخله ای( بتواند یک مثال بزند.فراگیر تورش  -

 فراگیر تورش اندازه گیری را تعریف کند و برای هر نوع مطالعه )توصیفی، تحلیلی مشاهده ای و مداخله ای( بتواند یک مثال بزند. -

 انواع تورش را شناسایی و نقد کند.فراگیر بتواند در سناریوهای مطرح شده،  -

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه                                                                                                            
                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجازی )آنالین در اسکای روم(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    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:

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

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید

                                                           آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                  

 

                                                                                                             



 نمره برای این مبحث:

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1نمره آزمون کتبی پایان ترم )

                                                                                                             

 آزمون )امتحان(:منابع 

      اسالید و سخنرانی استاد                                                                                                       

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                    کتاب مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و کتاب اپیدمیولوژی گوردیس                                                         

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

 09125209187مراجعه حضوری به دفتر محل کار در ساعات مشاوره و یا ارسال پیام به شماره 

                                                                                                             

  

  



  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -14جلسه ) شدگی و برهمکنشمخدوش  -خطاهای تحقیق موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 دکتر احمدرضا شمشیری/ دکتر محمدجواد خرازی فرد                                                                   مدرس:

 هدف کلی:

 آشنایی با مخدوش شدگی و نقد مطالعات از این منظر

 آشنایی با مفهوم برهمکنش و اهمیت آن در مطالعات و در بالین

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 فراگیر تعریف مخدوش گر و مخدوش شدگی را با ذکر یک مثال تیپیک بیان کند. -

کدام متغیرها می توانند مخدوش کننده باشند و تعدادی را نام فراگیر در سناریوهای پیشنهادی، تشخیص دهد که در رابطه بین دو متغیر،  -

 ببرد.

 فراگیر نحوه برخورد با مخدوش کننده ها را بداند و استفاده مناسب از آنها را در مطالعات تشخیص دهد. -

 فراگیر تعریف و اهمیت برهمکنش را با ذکر یک مثال تیپیک بیان کند. -

 مطالعات مداخله ای آشنا باشد و ارتباط آن را با برهمکنش در مقاالت تشخیص دهد.فراگیر با مفهوم آنالیز زیرگروه در  -
 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه                                                                                                            
                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجازی )آنالین در اسکای روم(
                                                                                                             

 خیر(/)بله دانشگاه: استفاده از سامانه مجازی

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

                                                                                  -  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

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

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

                                              

 

 

 

                                                                



 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید

            آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                                                                 

                                                                                                             

 این مبحث:نمره برای 

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1نمره آزمون کتبی پایان ترم )

                                                                                                             

 آزمون )امتحان(:منابع 

      اسالید و سخنرانی استاد                                                                                                       

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                    کتاب مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و کتاب اپیدمیولوژی گوردیس                                                         

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

 09125209187مراجعه حضوری به دفتر محل کار در ساعات مشاوره و یا ارسال پیام به شماره 

                                                                                                             

  



  1روش شناسی تحقیق طرح درس 

 (                                                                  1واحد روش شناسی تحقیق  -15جلسه ) مطالعات مروری موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی:

 کتایون سرگراندکتر  مدرس:

 هدف کلی:

 نظام مند و متاآنالیز آشنایی با مقاالت مرور

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 فراگیر انواع مطالعات مروری را تعریف کرده و آنها را از هم تشخیص دهد. -

 ترتیب برشمارد.فراگیر مراحل تدوین یک مرور نظام مند را به  -

 فراگیر جایگاه متاآنالیز را بداند و اجزای شاخص آن را بشناسد )مانند انواع نمودارها در متاآنالیز(. -

 را تعریف کرده، کارکرد هر یک را بداند و آنها را تفسیر کند. Funnelو  Forestفراگیر بتواند نمودارهای  -

 ت استفاده از آن را داشته باشد.فراگیر ابزار نقد مرور نظام مند را بشناسد و مهار -

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه                                                                                                            
                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 مجازی )آفالین در سامانه نوید(
                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

                                                                                   یک محتوا )پاورپورینت صداگذاری شده در سامانه نوید( تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

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

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید

            آزمون چهارگزینه ای پایان ترم                                                                                                 



                                                                                                             

 این مبحث:نمره برای 

 نمره 20نمره از کل  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره( 3/0تکلیف در سامانه نوید )

 نمره(                                                                                                           1کتبی پایان ترم )نمره آزمون 

                                                                                                             

 )امتحان(:منابع آزمون 

      اسالید و سخنرانی استاد                                                                                                       

                                                                                                             

 برای مطالعه بیشتر:منابع 

                                                    کتاب مقدمه ای بر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و کتاب اپیدمیولوژی گوردیس                                                         

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

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

 ارسال پیام در سامانه نوید

                                                                                                             

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                                                        

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

 


