دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده بهداشت – معاونت آموزشي
فرم خلاصه تدوين طرح درس استاد در يك نيمسال
تعداد کل واحد2 :

عنوان درس :روش تحقیق

تئوری عملی

هدف کلی :آشنایی دانشجویین بی مبین و روش هیی تحقیق کم و کیف در آموزش بهداشت و ارتقیء سلیمت و ارئه یک طرح تحقیقیت در
این زمیاه
رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
رئوس مطالب
جلسه
معارفه ،ارائه طرح درس ،پیش آزمون
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تعریف تحقیق علمی
مراحل عمده روش علمی مراحل اجرای یک طرح تحقیق
ویژگی ها ی یک موضوع مناسب تحقیق
بیان مساله تحقیق
بازنگری متون
اهداف تحقیق
متغیرهای تحقیق
روش های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
انواع روش های تحقیق
روش های جمع آوری داده ها
چگونگی ورود داده ها
چگونگی تجزیه و تحلیل مقدماتی
چگونگی نگارش بحث و نتیجه گیری پژوهش
طرح زمان بندی و بودجه پژوهش
اخلاق در پژوهش
روش های انتشار نتایج
امتحان پایان ترم

نام مدرس/مدرسین :دکتر مریم محمدی
روش تدریس
با توجه به اهداف آموزشی ،نوع
محتوی ،تعداد دانشجویان کلاس ،و
 ،...در جلسات مختلف از روشهای
ذکر شده در پایین جدول و نیز برخی
روشهای دیگر برای تدریس بهره
گرفته می شود.
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دکتر غلامرضا شریفی راد -پژوهش در آموزش بهداشت
دکتر محسن صفاری ،روشهای پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
دکتر فاطمه رخشانی ،روش شناسی پژوهش

وسایل کمک آموزشی
Text books,
Video projector,
PowerPoint,
White board

گروه آموزشی :بهداشت عمومی
پیش نیاز :ندارد
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