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 کبرضىبسی پیًستٍ ًَضبریحصیلی:ت یرضتٍي مقطغ  ًَضبری گريٌ آمًزضی:     پیراپسضکیداوطکدٌ:

 - یص ویبز:پ             وظری د:وًع ياح                     5.1     تؼداد ياحد:       ريش تحقیق وبم درس: 

 مکبن برگساری:                              َفتٍ ديم َطت 51-51 :سبػت            سٍ ضىبٍ زمبن برگساری کالس: ريز

    مُطید بُىبم مسئًل درس:                      تؼداد داوطجًيبن:

  ضرح ديرٌ:

در ایي درض داًؽجَ ثب هفبّین، اصَل ٍ رٍؼْبی هختلف تحقیق آؼٌب ؼذُ قبدر خَاّذ ثَد ضوي توریي ثررای ًاربرغ یرر عرر      

 تحقیقبت، ًوًَِ گیری، هؽبّذُ، هصبحجِ ٍ ... یبری ًوبیذ.ی ق را در تْیِ پرظؽٌبهِتحقیق، گرٍُ ّبی تحقی

 

 َدف کلی: 

آؼٌب ؼذى داًؽجَ ثب اصَل ٍ هجبًی تحقیق در ػلَم پسؼکی، ًابرغ یر پرٍپَزال تحقیقبتی عجرق اصرَل تحقیرق،  عرت تَاًربیی      

 ّوکبری در اًجبم پرٍشّبی تحقیقبتی هرتجظ ثب رؼتِ َّؼجری

 

 :بیىببیىیف اَدا
اّذاف  ٍ هحَرّبی اصلی ثرًبهِ را ًؽبى هی دّذ.اظت ًعجت ثِ اّذاف  لی رٍؼي تر ٍ ؼفبف تر   ِ اظت ّذف  لی ثِ اجسای تخصصی ؼکعتيهٌظَر)

 (.اًذ ِ در ٍاقغ ّوبى اّذاف رفتبری اظت  ٍیصُ تری ثِ ًبم اّذاف قبثل تقعین ؼذى ثِ اجسای اختصبصی ثیٌبثیٌی

 تحقیق شیهتذٍلَآؼٌبیی ثب  -

 ّبی تحقیق ٍ عجقِ ثٌذی آى ُ آؼٌبیی ثب ٍاش -

 آؼٌبیی ثب هٌؽَر تحقیق ٍ ًحَُ ًابرغ ٍ اجساء تؽکیل دٌّذُ آى  -

 غبلؼبتآؼٌبیی ثب اًَاع ه -

 ًَؼتي گسارغ تحقیق -

 ًَؼتي هٌبثغ ٍ اصَل رفرًط دّی  -

 

 

 َبی تدريس:ضیًٌ

  پرظػ ٍ پبظخ  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ   ظخٌراًی

 (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)  (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ)   ٍّیثحث گر

 ----------------- )لغفبً ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد

 )لطفب ضرح دَید( يظبيف ي تکبلیف داوطجً:

راُ  الض ٍ ؼر ت در ثحثْبی  الظی در ّر جلعِ تکبلیف هرثَط را ثِ ّو داًؽجَ ثبیعتی ضوي حضَر هرتت در توبهی جلعبت

 ّبی داؼتِ ثبؼذ ٍ در پبیبى درض ثر عجق اصَل گفتِ ؼذُ ًعجت ثِ ًابرغ یر پرٍپَزال اقذام ًوبیذ. درضوي درّر جلعِ آهَختِ

  داًؽجَ از عریق پرظػ ٍ پبظخ ٍ ثحث هَرد ارزیبثی قرار هی گیرد.
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 تحصیلي: یو رضته هقطغ   گروه آهوزضي:   دانطکده:

 -یص نیبز: پ            نظرینوع واحد:                                 5.1تؼداد واحد:             روش تحقیق نبم درس:

 برگساری:  هکبن        هطت هفته دوم  51-51 :سبػت                     سه ضنبه:زهبن برگساری کالس: روز

  ههطید بهنبم    هسئول درس:    تؼداد دانطجويبن:

  :رسضرح د

در ایي درض داًؽدَ ثب هفبّین، اصَل ٍ رٍؼْبی هختلف تحمیك آؼٌب ؼذُ لبدر خَاّذ ثَد ضوي توریي ثرای ًگبرغ یک طرح تحمیك، 

 ... یبری ًوبیذ.گرٍُ ّبی تحمیك را در تْیِ پرظؽٌبهِ تحمیمبت، ًوًَِ گیری، هؽبّذُ، هصبحجِ ٍ 

   :يهدف کل

آؼٌب ؼذى داًؽدَ ثب اصَل ٍ هجبًی تحمیك در ػلَم پسؼکی، ًگبرغ یک پرٍپَزال تحمیمبتی طجك اصَل تحمیك، کعت تَاًبیی ّوکبری 

 در اًدبم پرٍشّبی تحمیمبتی هرتجط ثب رؼتِ َّؼجری

 اهداف رفتبری جلسه اول:

از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د  

 حمیك را ثیبى ًوبیذ.هفَْم ت -

 اًَاع رٍغ تحمیك را فْرظت کٌذ. -

 هراحل اًدبم یک تحمیك ػلوی را ًبم ثجرد.  -

 هٌؽَر تحمیك را تَضیح دّذ. -

 

 ی هطبلببندی ارائهنزهبجدول 

 5جلسه

 هذت زهبى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیوه رئوس هطبلب هوضوع درس

هؼرفی درض ٍ طررح درض، هؼرفری    03

 هٌبثغ  

ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ، اظرتفبدُ   درض ٍ هٌبثغظرفصل 

 از پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ  

 پیػ آزهَى

همررذهبت ٍ هفْررَم تحمیررك ٍ رٍغ  531

تحمیررك، تمعررین ثٌررذی تحمیررك،   

 هٌؽَر تحمیك

همذهبت تحمیرك، تؼربریف،   

اًَاع تمعین ثٌذی ، هٌؽَر 

 تحمیك ٍ هراحل اًدبم آى

ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ، اظرتفبدُ  

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ از

 ؼفبّی
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 :اهداف رفتبری جلسه دوم

از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د  

 رٍؼْبی اًتخبة هَضَع را ثیبى ًوبیذ -

 هؼیبرّبی اٍلَیت ثٌذی ػٌَاى پصٍّػ را طجمِ ثٌذی ًوبیذ. -

 هؽخصبت ػٌَاى خَة را ثیبى ًوبیذٍ هثبلْبی هَرد اظتفبدُ را ارزیبثی کٌذ. -

 را تَضیح دّذ. هطبلؼبتی ثر هرٍر -

 اصَل ًگبرغ ثیبى هعئلِ را تَضیح دّذ. -

 ی هطبلببندی ارائهجدول زهبن

 2جلسه

 هذت زهبى)دلیمِ(
 ارزضیببي ی تدريس ضیوه رئوس هطبلب هوضوع درس

اًتخرررربة هَضررررَع ٍ  03

 اٍلَیت ثٌذی آى

ًحَُ ٍ هٌربثغ اًتخربة ػٌرَاى، رٍؼرْبی     

  WHOهختلف اٍلَیت ثٌذی هؼیبرّبی 

ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ، اظرتفبدُ  

 از پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ  

 ؼفبّی  

هؽخصبت ػٌرَاى خرَة، اصرَل ًگربرغ      ًگبرغ ػٌَاى 03

 ػٌَاى

ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ، اظرتفبدُ  

 از پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ

ؼررررفبّی،  

در  تورررریي

 کالض

هٌربثغ ززم ثررای هرررٍی ثرر هطبلؼربت ٍ       ثررظی هتَى 03

 آى ضرٍرت 

ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ، اظرتفبدُ  

 از پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ  

 ؼفبّی 

چرایرری ٍ اصررَل ثیرربى هعررئلِ، پررصٍّػ،  ثیبى هعئلِ پصٍّػ 51

 ًکبت ززم در ثیبى هعئلِ

ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ، اظرتفبدُ  

 از پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ

،ارائِ ؼفبّی

  توریي

 

 اهداف رفتبری جلسه سوم:

از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضیبى ددر پب  

 اّذاف پصٍّػ را تؼریف کٌذ ٍ ثرای ّر کذام هثبل ثسًذ. -

 اًَاع فرضیِ را تَضیح دّذ ٍ ثرای یک ػٌَاى فرضیِ ثٌَیعذ. -

 ظَال پصٍّؽی را تَضیح دّذ ٍ ثرای یک ػٌَاى چٌذ ظَال هطرح ًوبیذ. -

 ّبی یک ػٌَاى را هؽخص ًوبیذ. تغییر در پصٍّػ ٍ ًمػ آًْب در پصٍّػ را تَضیح دّذ ٍ تغییر -

 ثرای یک ػٌَاى تکویل ًوبیذ.را  "تغییر ّبهخذٍل " -
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 ی هطبلببندی ارائهجدول زهبن

 1جلسه

 هذت زهبى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیوه رئوس هطبلب هوضوع درس

دظتِ ثٌذی اّذاف پصٍّػ ٍ ًحَُ ًگبرغ  اّذاف پرٍّػ   03

 آًْب

اظرتفبدُ از  ظخٌراًی ثرًبهرِ ریرسی ؼرذُ،    

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ  

 ؼفبّی

فرضیِ ٍ ظَال  03

 پصٍّػ  

اًررَاع فرضرریِ ٍ ًگرربرغ آًْررب، ظررَازت    

 پصٍّػ ٍ ًحَُ ًگبرغ آًْب

ظخٌراًی ثرًبهرِ ریرسی ؼرذُ، اظرتفبدُ از     

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ، توریي کالظی

 ؼفبّی

هتغیرّررررربی  51

 پصٍّػ

تؼریف هتغیر در پصٍّػ ٍ تمعرین ثٌرذی   

یر ّب ٍ همیبض هتغیر ّب ٍ رٍاثرط ثریي   هتغ

 هتغیرّب ٍ خذٍل هتغیرّب در پصٍّػ

ظخٌراًی ثرًبهرِ ریرسی ؼرذُ، اظرتفبدُ از     

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ، توریي کالظی  

 ؼفبّی

 

 اهداف رفتبری جلسه چهبرم:

از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د  

 هثبل تَضیح دّذ. خبهؼِ پصٍّػ را تَضیح دّذ ٍ اًَاع آى را ثب رکر -

 ًوًَِ پصٍّػ را تؼریف کٌذٍ اصَل اًتخبة ًوًَِ را فْرظت کٌذ. -

 هؼیبرّبی ٍرٍد ٍ خرٍج ًوًَِ ثِ تحمیك را لیعت کٌذ. -

 ٍ هثبل ثسًذ.اًَاع رٍغ ًوًَِ گیری را تَضیح دّذ -

 ی هطبلببندی ارائهجدول زهبن

 4جلسه

 هذت زهبى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیوه رئوس هطبلب هوضوع درس

خبهؼِ ٍ ًوًَِ  03

 پصٍّػ  

تؼریف خبهؼِ هبدر ، ّرذف، هرَرد   

هطبلؼِ، ًوًَِ پصٍّػ، هؼیبرّربی  

 ٍرٍد ٍ خرٍج خصَصیبت ًوًَِ 

ظررخٌراًی ثرًبهررِ ریررسی ؼررذُ، اظررتفبدُ از  

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ  

ؼفبّی،کَئیس، 

 توریي کالظی

رٍؼْبی ًوًَِ  51

 گیری

اًررَاع رٍؼررْبی ًوًَررِ گیررری)    

 احتوبلی ٍ غیر احتوبلی(

ظررخٌراًی ثرًبهررِ ریررسی ؼررذُ، اظررتفبدُ از  

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ، توریي کالظی

 ؼفبّی

 

 اهداف رفتبری جلسه پنجن:

از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د  

 یَلَشیک را ؼرح دّذ.هگرٍّجٌذی هطبلؼبت اپیذ -

 ؼرح دّذ.ٍ یح دّذ ٍ اًَاع آى را ثب رکر هثبل طجمِ ثٌذی هطبلؼبت هؽبّذُ ای را تَض -
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 هکبطجبت هذاخلِ ای را تَضیح دّذ ٍ ٍیصگی ّبی آى را ًبم ثجرد. -

 ی هطبلببندی ارائهجدول زهبن

 1جلسه

 هذت زهبى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیوه رئوس هطبلب هوضوع درس

اًَاع هطبلؼبت  51

 هیَلَشیک اپیذ

ظرررخٌراًی ثرًبهرررِ ریرررسی ؼرررذُ، اظرررتفبدُ از  تگرٍُ ثٌذی هطبلؼب

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ  

 ؼفبّی

اًَاع هطبلؼبت  53

هیَلَشیک اپیذ  

هطبلؼبت هؽبّذُ ای 

 ٍ اًَاع آى 

ظرررخٌراًی ثرًبهرررِ ریرررسی ؼرررذُ، اظرررتفبدُ از 

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ، توریي کالظی

 ؼفبّی

اًَاع هطبلؼبت  13

 اپیذهیَلَشیک

 هطبلؼبت هذاخلرِ ای 

 ٍ اًَاع آى

ظرررخٌراًی ثرًبهرررِ ریرررسی ؼرررذُ، اظرررتفبدُ از 

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ  

 ؼفبّی

 

 اهداف رفتبری جلسه ضطن:

از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د  

 را تؼریف کٌیذ. خوغ آٍری اطالػبت در تحمیمبت -

 دّذ. اًَاع رٍؼْبی خوغ آٍری اطالػبت را ًبم ثجرد ٍ هسایب ٍ هؼبیت ّریک را  تَضیح -

 در هَرد اًتخبة رٍغ هٌبظت خوغ آٍری اطالػبت ثب تَخِ ثِ ػٌَاى تحمیك لضبٍت ًوبیذ. -

 هفَْم خطب در هطبلؼبت را تَضیح دّذ. -

 اًَاع خطب در هطبلؼبت اپیذهیَلَشیک را تَضیح دّذ ٍ طجمِ ثٌذی ًوبیذ. -

 ی هطبلببندی ارائهجدول زهبن

 6جلسه

 هذت زهبى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیوه رئوس هطبلب هوضوع درس

اًَاع دظرتِ ثٌرذی رٍؼرْبی خورغ      خوغ آٍری دادُ ّب 53

 آٍری دادُ ّب ٍ خصَصیبت آًْب

ظرخٌراًی ثرًبهرِ ریررسی ؼرذُ، اظررتفبدُ از    

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ، توریي کالظی

 ؼفبّی

خطررب در هطبلؼرربت   01

 اپیذٍهیَلَشیک

ػَاهررل ،هفْررَم خطررب در هطبلؼرربت 

 خطباًَاع ،ایدبد خطب 

ظرخٌراًی ثرًبهرِ ریررسی ؼرذُ، اظررتفبدُ از    

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ  

 ؼفبّی

 

 اهداف رفتبری جلسه هفتن:

از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د  

 .هالحظبت اخاللی پصٍّػ را تَضیح دّذ ٍ هثبل ثسًذ -

 لَاًیي ٍ ثیبًیِ ّبی هلی ٍ ثیي الوللی اخاللی را لیعت کٌذ. -
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 ویتِ ّبی اخالق را ًبم ثجرد.اصَل کبر ٍ ٍظبیف ک -

 ٍ رٍؼْبی رػبیت آًْب را ثرگسیٌذ.هؽخص ًوبیذ هالحظبت اخاللی یک ػٌَاى پصٍّؽی را -

 

 ی هطبلببندی ارائهجدول زهبن

 7جلسه

 هذت زهبى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیوه رئوس هطبلب هوضوع درس

هالحظرربت اخاللرری  03

 در پصٍّػ  

ظررخٌراًی ثرًبهررِ ریررسی ؼررذُ، اظررتفبدُ از  آى  تؼریف اخالق پصٍّػ ٍ تبریخچِ

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ، توریي کالظی

 ؼفبّی

هالحظرربت اخاللرری  01

 در پصٍّػ  

لَاًیي ٍ ثیبًیِ ّبی هلی ٍ ثریي الوللری   

 اخاللی ٍ اصَل اخاللی پصٍّػ  

ظررخٌراًی ثرًبهررِ ریررسی ؼررذُ، اظررتفبدُ از 

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ  

 ؼفبّی

خاللرری هالحظرربت ا 53

 در پصٍّػ  

ظررخٌراًی ثرًبهررِ ریررسی ؼررذُ، اظررتفبدُ از  کویتِ اخالق ٍ ٍظبیف آًْب

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ، توریي کالظی

 ؼفبّی

 

 اهداف رفتبری جلسه هطتن:

از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د  

 اصَل ًگبرغ گسارغ تحمیك را ثیبى کٌذ ٍ ظرفصل ّبی آى را لیعت کٌذ. -

 را تؼریف ًوبیذ ٍ رایدتریي رٍؼْبی هَرد اظتفبدُ را ًبم ثجرد.رفرًط دّی  -

- Citation .را تؼریف ًوبیذٍ اصَل آى را ثیبى کٌذ 

 ی هطبلببندی ارائهجدول زهبن

 8جلسه

 هذت زهبى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیوه رئوس هطبلب هوضوع درس

اصررَل ًگرربرغ گررسارغ پبیرربًی    گسارغ تحمیك 03

 غ تحمیكتحمیك ارائِ گسار

ظخٌراًی ثرًبهرِ ریرسی ؼرذُ، اظرتفبدُ از     

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ، توریي کالظی

 ؼفبّی

رٍؼررْبی رایررح رفرررًط ًَیعرری   رفرًط دّی   03

 ٍاصَل آًْب

ظخٌراًی ثرًبهرِ ریرسی ؼرذُ، اظرتفبدُ از     

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ  

 ؼفبّی

ثر هطبلت هرٍری  501

 لجلی  

 هرٍری ثر ًحَُ ًگبرغ پرٍپرَزال 

 ٍ اصَل هَرد ًظر آًْب

ظخٌراًی ثرًبهرِ ریرسی ؼرذُ، اظرتفبدُ از     

 پبٍرپَیٌت، پرظػ ٍ پبظخ، توریي کالظی

ؼفبّی،توریي 

 کالظی
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 يسبيل کمک آمًزضی:   

   پرٍش تَر اظالیذ   ختِ ٍ گچت   ٍایت ثرد

 -------------- ثجریذ( لغفبً ًبم)  ظبیر هَارد

 word, power pointاستفبدٌ از ورم افسارَبی 

 )از ومرٌ کل( :درصد ومرٌوحًٌ ارزضیببی ي 

  ًورُ درصذ 01آزهَى هیبى ترم    ًورُ درصذ 01آزهَى پبیبى ترم   

  ًورُ درصذ01 اًجبم تکبلیف     ًورُ درصذ 11ؼر ت فؼبل در  الض 

  ارائٍ يک پريپًزال تحقیقبتی در پبيبن ديرٌ :    )ظبیر هَارد 

 

 وًع آزمًن

 غلظ -صحیح   جَر  ردًی         ایچٌذگسیٌِ        پبظخ  َتبُ     تؽریحی
  

 ----------- )لغفب ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد

 

 :)لطفب وبم ببريد(: مىببغ پیطىُبدی برای مطبلؼٍ

 :مىببغ اوگلیسی -

 چبپی 

 

 ايىتروتی 

 مىببغ فبرسی:

 اصًل پبيٍ ريش تحقیق در ػلًم پسضکی. ضًرای وًيسىدگبن کمیتٍ پژيَطی داوطجًيی داوطگبٌ ػلًم پسضک  چبپی

 ايران.اوتطبرات وًر داوص آخريه چبپ

 
 

 ايىتروتی 
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 جديل َفتگی کلیبت  ارائٍی درس

 استبد مربًط ػىًان مطبلب جلسٍ

تحقیق، عجقِ ثٌذی،            ٍ  اّذاف درض، هؼرفی هٌبثغ، هقذهبت 5

 تحقیقبت در ػلَم پسؼکی، آؼٌبیی ثب هٌؽَر تحقیق  

 هْؽیذ ثٌْبم

اًتخبة هَضَع، هٌبثغ آى، اٍلَیت ثٌذی هَضَػبت، ًابرغ ػٌَاى،  2

 ثررظی هتَى، ثیبى هعئلِ

 هْؽیذ ثٌْبم

اّذاف پصٍّػ ٍ خصَصیبت آى، فرضیِ، ظَال ٍ اًَاع آًْب،  1

 ٍ دظتِ ثٌذی ٍ هقیبض آًْب   هتغیرّبی پصٍّػ

 هْؽیذ ثٌْبم

 هْؽیذ ثٌْبم جبهؼِ پصٍّؽی، ًوًَِ پصٍّؽی ٍ رٍؼْبی ًوًَِ گیری  4

 هْؽیذ ثٌْبم اًَاع هغبلؼبت اپیذٍهیَلَشیر ٍ خصَصیبت آًْب 1

رٍؼْبی جوغ آٍری دادُ ّب، هفَْم خغب ٍ اًَاع آى در هقبالت  6

 اپیذهیَلَشیر 

 هْؽیذ ثٌْبم

 هْؽیذ ثٌْبم اخالقی در پصٍّػ هالحضبت 7

 هْؽیذ ثٌْبم ًابرغ گسارغ تحقیق ، اصَل رفرًط دّی ٍ هرٍری ثر هغبلت قجلی 8

 


