
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 دانشجویان کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی  مخاطبان:                                روش تحقیق عنوان درس : 

 حضور تمام وقت در گروه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                            واحد 1  :سهم استاد از واحد

                                   01-9 -شنبه          88-89نیمسال اول زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(  

 دکتر یحیی صفری مدرس:

 آمار زیستی درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 دانشجو بتواند یک پرپوزال تحقیقی را بدون کمک دیگران بنویسد

 

 : )جهت هر جلسه یک هدف(هداف کلی جلسات ا

 یژگیو، (research in medical sciences)یدر علوم پزشک قیتحق، (research definition)  قیمفهوم تحق -1

 ، را یاد بگیرد(scientific research characteristics)ی علم قیتحق یها

 research)  قیتحق یکردهایرو، (types of research)  قیانواع تحق، (research goals) قیاهداف تحق -2

approaches).تحقیق در محیط های پرتونگاری را یاد بگیرد ، 

 criteria for selectedانتخاب موضوع ) یارهایمع، انتخاب مساله، )(process of research) قی( تحقندیمراحل)فرآ -3

subject) ،مثال( قی)موضوع( تحقیعنوان ها( ،قیتحق نهیشیپ یبررس(literature review) انتخاب موضوع در زمینه ،)

 پرتونگاری را یاد بگیرد.

 ,research’s goal) قیو سواالت تحق اتیاهداف، فرض نیتدو، (problem statementمساله) انیب) قی( تحقندیمراحل)فرآ -4

hypothesis and question در زمینه رشته خود را یاد بگیرد ، 

 ( در زمینه رادیوبیولوژی را بداند.research variables) قیتحق یرهایمتغانواع  -5

تحقیقات موردی زمینه ، (descriptive researchروش تحقیق توصیفی)) (research methodsروش های تحقیق) -6

(، روش های متداول در زمینه های رادیوبیولوژی  (analytical researchروش تحقیق تحلیلی)، (case and field studyای)

 یرد.را یاد بگ

اعتبار)روایی( داخلی و خارجی تحقیقات ، کارآزمایی بالینی ، (experimental researchروش تحقیق آزمایشی)تجربی() -7

 را یاد بگیرد. تجربی

 به صورت اجمال آشنا شود. (Qualitative researchتحقیقات کیفی)با انواع   -9

 ابع علمی و پایگاههای الکترونیکییادگیری انواع من -8

 یادگیری نحوه جستجو در پایگاهها و منابع الکترونیکی علوم پزشکی   -01

 یادگیری محدودیتها و مشکالت پژوهش در علوم پزشکی و چگونگی کنترل آنها  -00 

 یادگیری اصول اخالقی، شرعی و قانونی انجام پژوهش در علوم پزشکی  -02

 آشنایی با نمایه های علمی  -03

  مجالت آشنایی با  -04



 ساختار مقاالت آشنایی با  -05

، را یاد بگیرد، انواع (statistical population and samplingجامعه و نمونه آماری تحقیق )، ابزار جمع آوری داده ها  -06

 مقیاس ها و موارد کاربردی آنها در فرآیند تحلیل داده ها بداند

استنباطی و دالیل استفاده از آزمون ها در  آمار -نقش آمار توصیفی در تحقیق و چگونگی گزینش آماره های توصیفی را بداند -07

 یک پرپوزال تحقیقی بر اساس فرمت دانشگاه تکمیل نماید. -تحقیق را بداند

 

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 آن را بداند یکردهایرو و، انواع قی، اهداف تحقیدر علوم پزشک قیتحق و  قیمفهوم تحق    هدف کلی جلسه اول:

 پایان دانشجو قادر باشددر 

 را تعریف کند  قیتحق 

  ی را توضیح دهددر علوم پزشک قیتحق 

  را شرح دهد  یعلم قیتحق یها یژگیو 

 به درستی هدف بنویسدقیتحق برای یک موضوع ، 

  را نام ببرد قیانواع تحق  

 را طبقه بندی کند  قیتحق یکردهایرو 

 

 را یاد بگیرد قی( تحقندیمراحل)فرآ    :دوم  جلسههدف کلی 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 تحقیق را از حفظ نام ببرد قی( تحقندیمراحل)فرآ  

  کندانتخاب مساله مناسب برای تحقیق  

 را برشمارد انتخاب موضوع  یارهایمع  

  بزند مثال قی)موضوع( تحقیعنوان هابرای نوشتن 

  بنویسد نهیشیپ یبررس برای یک موضوع تحقیق؛ 

 

 را یاد بگیرد و سواالت( اتیاهداف، فرض نیمساله، تدو انی)ب قی( تحقندیمراحل)فرآ سوم:  جلسههدف کلی 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را تدوین نماید مساله انیب 

  ،بنویسد. اهداف برای یک موضوع تحقیق 

 مناسب بنویسدو سواالت  اتیفرض  ق،یموضوع تحق کی یبرا 

  مناسب را بنویسد هیفرضیک   یها یژگیو 

  ها را بر شمارد هیانواع فرض 

 



 متغیرهای تحقیق را یاد بگیرد     چهارم جلسه هدف کلی 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را تعریف کند قیتحق یرهایمتغ 

 را طبقه بندی کند رهایانواع متغ 

 را بنویسد مزاحم یرهایکنترل متغ یروش ها 

 

 ( را یاد بگیردروش تحقیق تحلیلی، موردی زمینه ایتوصیفی ، )روش های تحقیقانواع  پنجم:جلسه ی کل هدف

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

o  را شرح دهد روش تحقیق توصیفیویژگی های 

o را نام ببرد انواع تحقیق توصیفی 

o را توضیح دهد تحقیقات موردی زمینه ای 

o  را شرح دهد روش تحقیق تحلیلی 

 

 را یاد بگیرد کارآزمایی بالینی و روش تحقیق آزمایشی ششم:جلسه هدف کلی 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

o  )را شرح دهدروش تحقیق آزمایشی)تجربی 

o  را توضیح دهد انواع کارآزمایی بالینی 

o  را شرح دهد اعتبار)روایی( داخلی 

o   را توضیح دهد خارجی تحقیقات تجربیاعتبار  انواع 

 

 را یاد بگیرد انواع تحقیقات کیفی هفتم:جلسه هدف کلی 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

o  را شرح دهد پدیدارشناسیروش تحقیق 

o   توضیح دهد قوم نگاری قیروش تحقروش تحقیق 

o  شرح دهد حقیق تاریخیروش ت 

o   توضیح دهد نظریه مبناییروش تحقیق 

o  شرح دهد مطالعه موردیروش تحقیق 

 

 را یاد بگیرد داده ها یتحلیل آمار یچگونگو ابزار جمع آوری داده ها، جامعه و نمونه آماری تحقیق، : هشتمجلسه هدف کلی 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را نام ببرد جمع آوری داده ها هایابزار 

 را شرح دهد روایی)اعتبار( ابزار و انواع آن 

 را توضیح دهد پایایی ابزارو روش های آن 

   را بیان کند نمونه آماری تحقیقجامعه و مقهوم 

  را توضیح دهد روش های نمونه گیری 



 

 دانشجو انواع پایگاهها و منابع الکترونیکی علوم پزشکی و نحوه ایجاد پروفایل را یاد بگیرد :منههدف کلی جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع منابع و پایگاههای علمی را بشناسد -

 را یاد بگیرد و آکادمیکایجاد ایمیل عمومی نحوه  -

                                                                                  پروفایل در پایگاههای تخصصی را یاد بگیردایجادنحوه  -

 دانشجو نحوه جستجو در پایگاهها و منابع الکترونیکی علوم پزشکی یاد بگیرد :مدهکلی جلسه هدف 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را یاد بگیردجستجوی عمومی متن و عکس در گوگل  -

 را یاد بگیرد جستجوی تخصصی در پایگاه های معتبر علوم پزشکی -

 

 محدودیتهای پژوهشی در علوم پزشکی را یاد بگیرد      :مزدهجلسه یا هدف کلی

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 محدودیتهای پژوهش را تعریف کند  

  محدودیتهای پژوهشی را نام ببردانواع  

 موانع و مشکالت موجود بر سر راه پژوهشگران را بشناسد 

 ی یک پژوهش را برشماردعوامل محدود کننده 

 م:دهجلسه دواز هدف کلی

 را یاد بگیرد اصول اخالقی، شرعی و قانونی انجام پژوهش در علوم پزشکی

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 های اپیدمیولوژیک، باالینی و علاوم پایاه و تحقیقاات نظاام بهداشاتی       موازین شرعی، حقوقی و اخالقی در پژوهش- 

 را برشمارددرمانی 

  را بشناسد و زیست پزشکی بر روی نمونه های انسانیخطرات احتمالی ناشی از تحقیق 

 ر انتخااب موضاوع و روناد انجاام     هاای اساالمی د   حقوق آزمودنی، پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزش

   را ذکر کند تحقیق

 مثاال  مغایر با موازین اخالق اسالمی و اخالق ملی که ممکن است توسط محققین )اعم از داخلی یاا خاارجی(    موارد

 بزند

  را نام ببرد های تحقیقاتی استفاده از مشاورین اخالقی و حقوقی در برنامهموارد 

 

 آشنایی با نمایه های علمی  م:هجلسه سیزد هدف کلی

 دانشجو با انواع نمایه های علمی و اعتبار آنها شود 

  دانشجو تا حدی با اطالعات موجود درScimago ،Web of Sciences  وScopus آشنا شود 



 

 

 آشنایی با مجالت تخصصی هم:کلی جلسه چهاردهدف         

  .دانشجو با مجالت تخصصی در حوزه رادیوبیولوژی آشنایی پیدا کند 

 

 آشنایی با اصول کلی مقاله نویسی م:هجلسه  پانزد هدف کلی

  ساختار مقاالت انواع و آشنایی با 

 مقاله نویسی مقدماتی  

 

 

 جلسه شانزدهم :  کلی هدف

 را توضیح دهد داده ها یتحلیل آمار یچگونگکاربرد آزمون ها و  

 دانشجو قادر باشد انیدر پا  

 کاربرد آمار در رویکرد کمی را توضیح دهد 

 ارتباط فرضیه ها با نوع آماره مورد استفاده شرح دهد 

 آزمون مناسب برای طرح تحقیقاتی خود انتخاب کند 

 

 جلسه جلسه هفدهم :  کلی هدف

 0 داده ها بداند لیتحل ندیآنها در فرآ یها و موارد کاربرد اسیانواع مق 

  مقیاس اسمی را تعریف کند 

 مقیاس ترتیبی)رتبه ای( را با مقیاس فاصله ای مقایسه کند 

 ن از بین سایر مقیاس ها توضیح دهدمقیاس نسبی را به عنوان دقیق تری 

  آماره های مناسب هریک از مقیاس ها را نام ببرد 

 را بداند یفیصتو یآماره ها نشیگز یو چگونگ قیدر تحق یفینقش آمار توص . 

 

 توضیحی همراه با نمایش محتوا، گروه های کوچک، پرسش و پاسخ روش تدریس:

 

 کامپیوتر با ویدئوپروژکتور برای نمایش پاورپوینت، تخته وایت برد وسایل آموزشی :

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ 

دادن تکلیف  کوئیز

عملی داخل و 

 خارج کالس

 //////////////////////// /////////////////////////// درصد 21



تستی و  ترم آزمون میان 

 تشریحی

31 00/9/89  

آزمون تستی و  آزمون پایان ترم

 تشریحی

   درصد 51

حضور فعال در 

 کالس

مشارکت در 

بحث های 

 کالسی

   درصد 01

 

 دانشجو:مقررات کالس و انتظارات از 

 

در حالت  یو گوش دیاستفاده ننما لیموبا یحسب مورد شرکت کند. از گوش ،یکالس یبه موقع در کالس حاضر شود. در بحث ها

 کند. از رفت و آمد داخل کالس اجتناب کند. یبردار ادداشتیکند. در کالس  تیباشد. نظم کالس را رعا لنتیسا

 

 

 

 دانشکده: EDOامضای مدیر گروه:    نام و امضای مسئولنام و امضای مدرس:             نام و 

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( 11-8جلسه :شنبه هاروز و ساعت )تحقیق  روش جدول زمانبندی درس

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

0 23/6/89 

در علوم  قی(، تحقresearch definition)  قیمفهوم تحق

 یها یژگی(، وresearch in medical sciences)یپزشک

 (، scientific research characteristics) یعلم قیتحق

 دکتر یحیی صفری

2 31/6/89 

 types of)  قی(، انواع تحقresearch goals) قیاهداف تحق

researchقیتحق یکردهای(، رو  (research 

approaches،) 

 صفری یحیی دکتر



3 6/7/89 

(، )انتخاب process of research) قی( تحقندیمراحل)فرآ -

 criteria for selectedانتخاب موضوع ) یارهایمساله، مع

subjectی)مثال(، بررس قی)موضوع( تحقی(، عنوان ها 

 ((literature review)قیتحق نهیشیپ

 یصفر ییحیدکتر 

4 03/7/89 

(، problem statementمساله) انی)ب قی( تحقندیمراحل)فرآ

 research’s) قیو سواالت تحق اتیاهداف، فرض نیتدو

goal, hypothesis and question نمونه اهداف ،)

 RESEARCHپژوهش) هیفرض ،یپژوهش

HYPOTHESISنمونه  ه،یانواع فرض ه،یفرض یها یژگی() و

 (قیتحق اتیفرض

 یصفر ییحیدکتر 

5 21/7/89 

 رهای(، انواع متغresearch variables) قیتحق یرهایمتغ

(types of variablesروش ها ،)یرهایکنترل متغ ی 

 مزاحم،

 یصفر ییحیدکتر 

6 4/9/89 

( )روش تحقیق research methodsروش های تحقیق)

(، انواع تحقیق توصیفی، descriptive researchتوصیفی)

(، روش case and field studyتحقیقات موردی زمینه ای)

 ((.analytical researchتحقیق تحلیلی)

 یصفر ییحیدکتر 

7 00/9/89 

 experimentalروش تحقیق آزمایشی)تجربی()

research(، انواع کارآزمایی بالینی، اعتبار)روایی( داخلی و 

 )همراه با امتحان میان ترم(خارجی تحقیقات تجربی،

 یصفر ییحیدکتر 

9 09/9/89 

 Qualitativeانواع تحقیقات کیفی)

research.)((پدیدارشناسیphenomenology) ، قوم

 historical) تاریخی تحقیق،(ethnographyنگاری)

research) ،نظریه مبنایی (grounded theory) ، مطالعه

 ((case studyموردی)

 یصفر ییحیدکتر 

8 25/9/89 
نحوه ایجاد ایمیل  معرفی انواع منابع و پایگاههای علمی، 

 نحوه ایجادپروفایل در پایگاههای تخصصی عمومی و آکادمیک،
 امیر شیانیدکتر 

01 2/8/89 
جستجوی تخصصی  جستجوی عمومی متن و عکس در گوگل،

 در پایگاه های معتبر علوم پزشکی
 شیانیامیر دکتر 

00 8/8/89 
محدودیتهای پژوهش و انواع آن، موانع و مشکالت موجود بر 

 ی یک پژوهشسر راه پژوهشگران، عوامل محدود کننده
 امیر شیانیدکتر 

02 06/8/89 

خطرات ناشای  ، ها موازین شرعی، حقوقی و اخالقی در پژوهش

حقاوق  بر روی نمونه های انسانی و زیست پزشاکی،  از تحقیق 

های  حفظ ارزش ،آزمودنی، پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش

 اسالمی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

 امیر شیانیدکتر 



03 23/8/89 
 Scimago ،Web ofنمایه ها و پایگاههای علمای شاامل   

Sciences... اسکوپوس و ، 
 دکتر مسعود نجفی

 مسعود نجفیدکتر  آشنایی با مجالت علمی تخصصی    31/8/89 04

 دکتر مسعود نجفی ساختار مقاالت و مقاله نویسی 7/01/89 05

06 04/01/89 

 typesابزار جمع آوری داده ها، روایی)اعتبار( ابزار و انواع آن)

of validity(پایایی ابزارو روش های آن ،)reliability ،)

 statistical populationجامعه و نمونه آماری تحقیق )

and samplingتحلیل  ی(، روش های نمونه گیری، چگونگ

 داده ها یآمار

 یصفر ییحیدکتر 

07 20/01/89 

انواع مقیاس ها و موارد کاربردی آنها در فرآیند تحلیل داده ها 

آماره  نشیگز یو چگونگ قیدر تحق یفینقش آمار توص -بداند

استفاده از  لیو دال یآمار استنباط -را بداند یفیتوص یها

 را بداند قیآزمون ها در تحق

 یصفر ییحیدکتر 

 

 
 


