
 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي 

یبهداشت یها ستمیس در قیروش تحق :طرح دوره درس  

1400 -1140نیمسا ل اول    

بهداشت عمومی :گروه        بهداشت :دانشکده  

 

  کارشناسی            رشته و مقطع تحصیلي: یبهداشت یها ستمیس در قیروش تحق نام و شماره درس:

  عمومیبهداشت   پیوسته

  10-8شنبه ساعت  دوروز و ساعت برگزاري:

   

 دانشكده بهداشت  محل برگزاري:

 و حضوری )ترکیبی( آموزش مجازی

 واحد عملی 1و  واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:

 ندارد دروس پیش نیاز:

  33347543  :تلفن و روزهاي تماس  لطفی زادهمسعود دکتر  ئول درس:نام مس

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد آدرس: دانشکده بهداشت آدرس دفتر:

و مراحلل متتللپ پلژوهش بله منظلور  یدر علوم بهداشت یبا روش پژوهش علم رانیفراگ ئیآشنا هدف كلي درس :

 پژوهش، نوشتن گزارش پژوهش یطرح و اجرا نیوقادر بودن به انتتاب موضوع مورد مطالعه، تد

و مراحل متتللپ پلژوهش بله  یدر علوم بهداشت یبا روش پژوهش علم رانیفراگ ئیآشنا اهداف اختصاصي درس :

بلا  پلژوهش، نوشلتن گلزارش پلژوهش یطلرح و اجلرا نیمنظور قادر بودن بله انتتلاب موضلوع ملورد مطالعله، تلدو

 برنامه ریزی سر فصل مصوب شورای عالیتوجه به 

 

منابع اصلي درس :) عنوان كتاب ، نام نویسنده ، سال و محل انتشار ، نام ناشر ، شماره فصول یا صفحات 

 در صورتي كه مطالعه همه كتاب یا همه مجالت آن به عنوان منابع ضروري نباشد. –مورد نظر در این درس 

 

 انتشارات  میزع یدکتر مرتض ۀهداشت، ترجمب یانتشارات سازمان جهان ،یبهداشت یها ستمیدر س قیتحق ،

 .وزارت بهداشت

  نشرجامع نگر ،یریآخوندزاده، دکتر دل نیدکتر شاه ،یو نگارش مقاالت علم قیروش تحق  

 دانشگاه  ،یملک افضل نیدکتر حس ن،یگروه مؤلف ،یدر علوم پزشک یکاربرد یپژوهش ها یروش شناس

 تهران

  ب تهیه شده توسط استاد درسو مطالسایر کتب مرتبط و در دسترس 

 * نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي :

 8.5نمره و ارزشیابی پروپوزال تهیه شده توسط دانشجو  10پایان دوره آزمون نهایي :  بارم  الف( 

 نمره1.5ب ( کیفیت حضور در کالس   

 و در كالس درس :سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشج

 برابر مقررات آموزشی عمل مي گردد 4 /17نمره كم مي شود.  بیش از  .20هر غیبت 

 

 در دوره آموزش مجازی تاخیر در ارائه تکالیپ با کسر نمره مواجه خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي 

 یبهداشت یها ستمیس در قیروش تحق ول زمان بندي ارائه برنامه درسجد                   

 1400 -1401نیمسا ل اول      

                                       
آمادگي الزم دانشجویان قبل  مدرس عنوان ساعت تاریخ جلسه

 شروع كالس زا

 ا با هماهنگی دانشکده بصورت حضوری برگزار خواهد شدبا توجه به اینکه این درس یک واحد عملی دارد جلسات این بتش تمام

 مشارکت در بحث گروهی لطفی زاده دکتر قیروش تحق اتیکل 8-10  1

 حضور و آمادگی ذهنی لطفی زاده دکتر آن یارهایو مع قیانتتاب موضوع تحق 8-10  2

 ارائه تکلیف تعیین شده زاده یدکتر لطف متون یبررس 8-10  3

 انیروش نگارش ب، موضوع  متیمسئله و اه انیب 8-10  4

 مسئله

، یمشارکت در بحث گروه زاده یدکتر لطف

 ارائه تکلیف تعیین شده

و  ارائه تکلیف تعیین شده زاده یدکتر لطف قیتحق اتیاهداف، سئواالت و فرض نیتدو 8-10  5

پیرامون مشارکت در بحث 

 آن

شده و  نییتع فیتکلارائه  زاده یدکتر لطف انواع مطالعه   8-10  6

 رامونیمشارکت در بحث پ

 آن

و  ارائه تکلیف تعیین شده لطفی زاده  دکتر در یک مطالعه اتیاهداف و فرض انیب 8-10  7

پیرامون مشارکت در بحث 

 آن

و  ارائه تکلیف تعیین شده لطفی زاده دکتر داده ها یگردآور یروش ها و ابزارها 8-10  8

پیرامون مشارکت در بحث 

 آن

و  ارائه تکلیف تعیین شده لطفی زاده دکتر برآورد حجم نمونه ،یرینمونه گ یروش ها 8-10  9

پیرامون مشارکت در بحث 

 آن

جداول  نیداده ها و تدو لیو تحل هیتجز یها وهیش 8-10  10

 یتوخال

و  ارائه تکلیف تعیین شده لطفی زاده دکتر

پیرامون مشارکت در بحث 

 آن

ها ، مواد و  نهیپوزال و جداول هزپرو نیتدو 8-10  11

پروژه  تیریجدول گانت، نظارت و مد زات،یتجه

 یقاتیتحق

و  ارائه تکلیف تعیین شده لطفی زاده دکتر

پیرامون مشارکت در بحث 

 آن

و  ارائه تکلیف تعیین شده لطفی زاده دکتر یپژوهش ۀو چارچوب مقال یسیگزارش نو ۀویش 8-10  12

پیرامون مشارکت در بحث 

 آن

و  ارائه تکلیف تعیین شده لطفی زاده دکتر (یمسئله ) کار عمل انیانتتاب عنوان و ب  8-10  13

پیرامون مشارکت در بحث 

 آن

و  ارائه تکلیف تعیین شده لطفی زاده دکتر یاطالعات یمتون و جستجو در بانک ها یبررس 8-10  14

پیرامون مشارکت در بحث 

 آن

و  ارائه تکلیف تعیین شده  موضوع متیمسئله و اه انیب 8-10  15

پیرامون مشارکت در بحث 

 آن

و  ارائه تکلیف تعیین شده لطفی زاده دکتر SPSS، آشنایی با نرم افزار رهاییمتغ 8-10  16



پیرامون مشارکت در بحث 

 آن

 مورد مطالعه،  تیجمع پیروش اجرا و تعر 8-10  17

 رهایمتغ جدول

و  عیین شدهارائه تکلیف ت لطفی زاده دکتر

پیرامون مشارکت در بحث 

 آن

  *** نکته مهم:

 Big Blue Buttonعلیرغم حضوری نبودن کالس ها تالش خواهد شد تا با استفاده از یکی از سیستم های مناسب و قابل قبول دانشگاه )

 د.اما بتش عملی درس حضوری خواهد بو و..( جلساتی از کالس به شکل آنالین و دوطرفه برگزار گردد

و بتدریج موضوع انتتابی  یان موظپ خواهند بود نسبت به ارائه فعالیت عملی خود و هماهنگی با استاد اقدام نمایندبعد از جلسه سوم دانشجو

 .خود را تا مرحله نهایی پیش ببرند

 وع كالس الزامي مي باشدتكالیپ داده شده جهت آمادگي الزم دانشجویان قبل از شر ارائه* سایر تذكرهاي مهم براي دانشجویان :

 


