بسمه تعالي
دفتر توسعه آموزش ()EDO

گروه آموزشی ارگونومی

طرح درسCourse Plan -

نام درس :روش های تحقیق در علوم بهداشتی
کد درس :
مدت تدريس  71 :ساعت
رشته و مقطع تحصيلي گروه هدف :

نوع درس  :نظري/عملي
تعداد واحد  7 :واحد نظري
پيش نياز :آمار تحليلي

دانشجويان کارشناسي ارشد ارگونومي
مدرس /مدرسين  :دکتر ....

سال تحصيلي :

محل اجراء  :دانشکده سالمت ،ايمني و محيط زيست

نيمسال:

هدف کلی :

آشنایی دانشجویان با چگونگی مراحل مختلف تحقیق ،نوشتن طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی و چگونگی استفاده از کتابخانه
اهداف ويژه :

در پایان این دوره انتظار مي رود فراگیر قادر باشد:
 .......محتوای آموزش و ترتیب ارائه دروس :
رديف

( به تعداد جلسات درسي به جدول ذيل رديف افزوده گردد)

جلسات

موضوع جلسه

1

جلسه

انتخاب موضوع تحقیق

2

جلسه

بیان مسئله

3

جلسه

مروری بر اطالعات و مدارک موجود

4

جلسه

تنظیم اهداف و فرضیات تحقیق

5

جلسه

انتخاب متغیرها

6

جلسه

انواع و انتخاب نوع مطالعه

7

جلسه

انتخاب روش جمع آوری اطالعات

نام مدرس

1

8

جلسه

نمونه برداری

9

جلسه

طرح جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات

11

جلسه

مالحظات اخالقی

11

جلسه

آزمون مقدماتی

12

جلسه

طرح انتشار و استفاده از نتایج

13

جلسه

تهیه طرح عملیاتی

14

جلسه

امکانات و بودجه مورد نیاز

15

جلسه

تهیه گزارش

روش تدريس (آموزش):

............ 
وظايف و تکالیف (فعالیت های) دانشجو:


......

نحوه ارزشیابی دانشجو:


ارزشیابی تراکمی (در پایان ترم) هر درس توسط استاد (اساتید) با برگزاری امتحان به صورت کتبی خواهد گرفت.
سؤاالت به صورت تشریحی و یا انتخاب گزینه های صحیح (چهار جوابی و یا چند جوابی و غیره) خواهد بود .در طی
برگزاری درس بر حسب نظر استاد و بر اساس قوانین آموزش ،به منظور ارزشیابی تکوینی (در طول ترم) ،امکان
برگزاری امتحان میان ترم و یا برگزاری سمینار با اختصاص درصدی از نمره میسر خواهد بود .همچنین ارائه گزارشات
کار عملی و کارآموزی در عرصه الزامی است.

منابع آموزشی:


معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ،تحقیق در سیستم های بهداشتی ،شیوه تهیه طرح های تحقیقاتی برای مسائل
بهداشتی و درمانی ،سازمان جهانی بهداشت.2731 ،
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