
 

 روزانه سفرم طرح در

  1:جلسه شماره
روش پژوهش در آموزش  عنوان درس:

 بهداشت و ارتقاء سالمت
 1:تعداد واحد

آموزش بهداشت،  :رشته تحصیلی

 ارشدکارشناسی 
 پژوهش در آموزش بهداشتکلیات  :موضوع درس 2:ترم

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: انه اجرای پژوهشگ 9معرفی پژوهش در ارتقا سالمت، علم و روشهای کسب دانش، مراحل  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 جودانش
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

 معرفی پژوهش

 ویژگیهای پژوهش

پژوهش در آموزش 

بهداشت و ویژگیهای 

 آن

دانش و روشهای 

 مختلف کسب دانش

ویژگیهای اکتشاف 

 علمی

 مراحل اکتشاف علمی

 دانش شناختی .پژوهش را تعریف کند

محتوا چند رسانه ای :  تهیه 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

3 

طراحی تکلیف و 

 پاسخ به آن در

 مهلت مقرر 

 5 دانش شناختی ویژگیهای خاص پژوهش را مشخص کند

به اهمیت تحقیقات در آموزش بهداشت توجه 

 کند
 6 دریافت عاطفی

ویژگیهای پژوهش در اموزش بهداشت را 

 .مشخص کند

 ادراک شناختی
5 

 4 دانش شناختی مفهوم دانش را شرح دهد

 6 ادراک شناختی تمیز دهد تفاوت دانش و آگاهی را

 8 دانش شناختی و توضیح دهد روشهای کسب دانش را نام ببرد 

 4 دانش شناختی اجزای اکتشاف علمی را شرح دهد  

 20 دانش شناختی گام درپژوهش را توضیح دهد9مدل 

گام را در پژوهشهای خود 9بتواند مدل  

 دبکاربند

 کاربرد شناختی
10 

 منابع :

1- Research method in health promotion 
research, second edition, 2015. Laura 

Salazar. Chapters 1,2,4,5,6,7,8,14 

 دقیقه 75مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 
 

  3جلسه شماره:
روش پژوهش در آموزش  عنوان درس:

 داشت و ارتقاء سالمتبه
 1تعداد واحد:

آموزش بهداشت،  رشته تحصیلی:

 کارشناسی ارشد
 متون انتخاب مسئله ، مرور موضوع درس: 2ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: ، انتخاب عنوان، بررسی متونروشهای شناسایی مسئله اهداف کلی:

  عالیت های حین تدریسف فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس



 

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 بررسی متون

 کاربردها

 ت و مراحلمشخصا

 روش تدوین

 تعریف مشکل

روشهای شناسایی 

 مشکل

معیارهای انتخاب 

 عنوان

اهمیت بررسی متون در شروع انجام تحقیق را 

 بیان کند 
 دانش شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 ازیپیام رسان های مج

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر 

 4 دانش شناختی توضیح دهدکاربردهای بررسی متون را 

 2 دانش اختیشن انواع بررسی متون  را نام ببرد

 6 دانش شناختی مشخصات بررسی متون خوب را شرح دهد

 4 ادراک شناختی مراحل بررسی متون را به ترتیب ذگر کند

اطالعات مهم برای استخراح منابع در بررسی 

 متون ارا شرح دهد.

 دانش شناختی
7 

روش درست نگارش بررسی متون را بکار 

 بندد.

 ربردکا شناختی
8 

 یا مشکل را تعریف کند مسئلهسه شرط وجود 

 دانش شناختی

4 

روشهای شناسایی مشکل را نام ببرد و توضیح 

 دهد

 دانش شناختی
6 

مثالهایی از رویکردهای غیر فعال  شناسایی 

 مشکل ذکر کند

 ادراک شناختی
15 

مثالهایی از رویکردهای فعال  شناسایی مشکل 

کندذکر   

 شناختی
 15 ادراک

 10 دانش شناختی معیارهای انتخاب عنوان را مشخص کند.

تقسیم بندی معیارهای انتخاب عنوان را بیان 

 کند

 دانش شناختی
5 

امتیازبندی معیارهای انتخاب عنوان را بکار 

 بندد

 کاربرد شناختی
8 

 7 دانش شناختی مشخصات عنوان خوب را نام ببرد

، افضلیحسین ملکده گام پژوهش در سیستمهای بهداشتی درمانی، منابع :

، ناشر: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،گامهای زادهسعید آصف

 دوم تا ششم

 دقیقه 100مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-294564/پدیدآورنده-حسین-ملک-افضلی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-305377/پدیدآورنده-سعید-آصف-زاده/
https://www.gisoom.com/search/book/author-305377/پدیدآورنده-سعید-آصف-زاده/
https://www.gisoom.com/search/book/author-305377/پدیدآورنده-سعید-آصف-زاده/


 

  4جلسه شماره:
ش در آموزش روش پژوه عنوان درس:

 بهداشت و ارتقاء سالمت
 1تعداد واحد:

آموزش بهداشت،  رشته تحصیلی:

 کارشناسی ارشد
 بیان مسئله و اهداف و متغیرهاموضوع درس:  2ترم:

 دکتر مریم شکیباکننده: تدوین آموزش بهداشت گروه آموزشی: تدوین بیان مسئله ، اهداف و سواالت و فرضیات پژوهش، متغیرها آشنایی با اهمیت و روش اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

ابی و شیوه ارزشی

 فعالیت های تکمیلی

 بیان مسئله 

 اهداف

 فرضیات و سواالت

 متغیرها

 

 دانش شناختی را توضیح دهدمسئله اهمیت بیان 

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

متازیا جهت ک برنامه -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر 

 5 دانش شناختی را بیان کندمسئله نحوه نکارش بیان 

 3 دانش شناختی مسئله را بکار بندد.روش درست تدوین 

وهشی را نام ببردپژواع اهداف ان  5 دانش شناختی 

 10 دانش شناختی ویژگیهای اهداف طرح را توضیح دهد

 10 دانش شناختی روش تدوین اهداف را بکار بندد.

 وهشی را تمیز دهدپژفرضیات و سواالت 
 ادراک شناختی

7 

 متغیر را تعریف کند
 کاربرد شناختی

5 

 5 دانش شناختی متغیرها را نام ببرد و توضیح دهد.انواع 

تقسیم بندی متغیرها براساس اهداف تحقیق و 

 خصوصیات متغیر ذکر کند.

 دانشش شناختی

10 

 10 ادراک شناختی مقیاس متغیرها را مشخص کند.

 5 دانش شناختی جدول متغیرها را برای تحقیق خود تکمیل کند

 منابع :

سعید ، افضلیحسین ملکه گام پژوهش در سیستمهای بهداشتی درمانی، د

، ناشر: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،گامهای دوم تا زادهآصف

 ششم

 رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 دقیقه 85مدت جلسه:

 

  5جلسه شماره:
روش پژوهش در آموزش  عنوان درس:

 ت و ارتقاء سالمتبهداش
 1تعداد واحد:

آموزش بهداشت،  رشته تحصیلی:

 کارشناسی ارشد
 معرفی انواع مطالعات کمی موضوع درس: 2ترم:

https://www.gisoom.com/search/book/author-294564/پدیدآورنده-حسین-ملک-افضلی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-305377/پدیدآورنده-سعید-آصف-زاده/
https://www.gisoom.com/search/book/author-305377/پدیدآورنده-سعید-آصف-زاده/
https://www.gisoom.com/search/book/author-305377/پدیدآورنده-سعید-آصف-زاده/
https://www.gisoom.com/search/book/author-305377/پدیدآورنده-سعید-آصف-زاده/
https://www.gisoom.com/search/book/author-305377/پدیدآورنده-سعید-آصف-زاده/


 

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: مطالعات اکتشافی و تاییدیآشنایی با طراحی پژوهش . اهداف کلی:

  یت های حین تدریسفعال فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 استراتژی پژوهش

فی و مطالعات اکتشا

 تاییدی

 

 

را بیان پژوهش مفهوم طراحی یا استراتژی 

 کند.
 ادراک شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر 

پژوهش را نام عوامل موثر بر انتخاب طراحی 

 ببرد

 دانش شناختی
5 

 6 دانش شناختی مطالعات اکتشافی و تاییدی را تمیز دهد

دی را بیان مشخصات مطالعات اکتشافی و تایی

 کند.

 دانش شناختی
15 

 10 دانش شناختی مثالهایی از مطالعات اکتشافی و تایید ذکر کند

، اهداف، انواع و روشهای مراحلالگوریتم 

 پژوهش در ارتقا سالمت را توضیح دهد. 

 کاربرد شناختی
10 

 منابع :

1. Research method in health promotion 
research, second edition, 2015. Laura 

Salazar. Chapters 1,2,4,5,6,7,8,14 

 دقیقه 50مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 

  6جلسه شماره:
روش پژوهش در آموزش  عنوان درس:

 بهداشت و ارتقاء سالمت
 1تعداد واحد:

آموزش بهداشت،  رشته تحصیلی:

 ناسی ارشدکارش
 مطالعات مشاهده ای موضوع درس: 2ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: انواع مطالعات مشاهده ای  )مقطعی، مقطعی متوالی، طولی، مورد شاهدی(، روش اجرا، تورشها اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
از  فعالیت های بعد

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

مطالعات توصیفی و 

 تحلیلی

انواع مطالعات مشاهده 

 ای

 و کیفیمطالعات کمی 

 مطالعات مقطعی

اهداف  توصیفی و تحلیلی مطالعات را تمیز 

 دهد
 ادراک شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 رسان های مجازیپیام 

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -اور پوینتپ -اسکای روم
 

5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر 

 5 دانش شناختی ماهیت مطالعات مشاهده ای را  توضیح دهد.

 3 دانش شناختی فی را تمیز دهدمطالعات کمی و کی

 5 دانش شناختی طراحی مطالعات مقطعی را بیان کند

 10 دانش شناختی ویژگیهای مطالعات مقطعی را شرح دهد



 

 طراحی مقطعی متوالی

 طراحی مقطعی متوالی

 مطالعه طولی

 مطالعه مورد شاهدی

 

 10 ادراک شناختی مثالهایی از مطالعات مقطعی بیان کند

 5 دانش شناختی اهداف مطالعات مقطعی را شرح دهد

روش تجزیه و تحلیل مطالعات مقطعی را انجام 

 دهد

 دانش شناختی
8 

نقاط قوت و ضعف مطالعات مقطعی را بیان 

 کند.

 دانش شناختی
3 

 4 دانش شناختی طراحی مقطعی متوالی را توضیح دهد

نقاط قوت و ضعف طراحی مقعی متوالی را 

 بیان کند

 دانش شناختی
6 

 5 دانش شناختی ت طولی را بیان کندطراحی مطالعا

 5 دانش شناختی هدف از مطالعات طولی را شرح دهد

 6 دانش شناختی نقاط قوت و ضعف مطالعات طولی را بیان کند

 10 دانش شناختی روش آنالیز مطالعات طولی را توضیح دهد

 8 دانش شناختی طراحی مطالعات مورد شاهدی را بیان کند

 10 دانش شناختی هدف از مطالعات مورد شاهدی را شرح دهد

نقاط قوت و ضعف مطالعات مورد شاهدی را 

 بیان کند

 دانش شناختی
4 

روش آنالیز مطالعات مورد شاهدی را توضیح 

 دهد

 ادراک شناختی
7 

 منابع :

1. Research method in health promotion 
research, second edition, 2015. Laura 

Salazar. Chapters 1,2,4,5,6,7,8,14 

 دقیقه 120مدت جلسه: رنامه اسکای رومب -سامانه نوید عرصه آموزش: 1399شهریور  تاریخ تنظیم:

 
 

  7جلسه شماره:
روش پژوهش در آموزش  عنوان درس:

 بهداشت و ارتقاء سالمت
 1تعداد واحد:

آموزش بهداشت،  رشته تحصیلی:

 ناسی ارشدکارش
 مطالعات تجربی و نیمه تجربی موضوع درس: 2ترم:

 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: آشنایی با انواع و خصوصیات مطالعات تجربی و نیمه تجربی، انواع تورشها اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 یستدر

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

تکلیف و  طراحی 5برنامه کمتازیا جهت  -اینترنت تعامل از طریق:چند رسانه ای :  تهیه محتوا  کاربرد شناختیله ای )علیتی( را بیان اهداف مطالعات مداخ 



 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه  کند مطالعات 

 فایل های متنی

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

 flash playerبرنامه  -تولید محتوا

 -سامانه نوید -جهت پخش محتوا

 PDF -پاور پوینت -اسکای روم
 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر 
شرایط مورد نیاز برای استنتاج علیت را ذکر 

 کند

 دانش شناختی
5 

دو مشخصه اصلی مطالعات تجربی را با ذکر 

 مثال شرح دهد.
 3 ادراک شناختی

 5 کاربرد شناختی مطالعات تجربی و نیمه تجربی را تمیز دهد

 توضیح تجربی را  انواع تورشهای مطالعات

 دهد

 ادراک شناختی
10 

ربی و نیمه تجربی را از نظر سطح جمطالعات ت

 مداخله ای که انجام می گیرد تمیز دهد.

 ادراک شناختی
10 

مشخصه اصلی مطالعات  تجربی واقعی را بیان 

 کند

 کاربرد شناختی
7 

با گروه کنترل را  post testطراحی تجربی 

 توضیح دهد

 ادراک شناختی
5 

با  post testشرایط استفاده از طراحی تجربی 

 گروه کنترل را بیان کند.

 دانش شناختی
8 

طراحی تجربی زوجی همسان شده را توضیح 

 دهد

 دانش شناختی
7 

مراحل انجام کارآزمایی شاهد دار تصادفی 

 ده را نام ببرد  و توضیح دهدش

 دانش شناختی
7 

ادفی سازی را توضیح دهد و انواع روشهای تص

 آن را نام ببرد

 دانش شناختی
10 

 5 دانش شناختی طراحی نیمه تجربی را توصیف کند
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 بهداشت و ارتقاء سالمت
 1واحد: تعداد

آموزش بهداشت،  رشته تحصیلی:

 کارشناسی ارشد
 روشهای تجزیه و تحلیل موضوع درس: 2ترم:
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 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

روشهای توضیف داده 

 ها

دو  روشهای تحلیل

 متغیره

روشهای تحلیل چند 

 متغیره

مراحل توصیف و تحلیل داده ها را به ترتیب نام 

 ببرد
 ادراک شناختی

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 پیام رسان های مجازی

 ایمیل

رنامه کمتازیا جهت ب -اینترنت

 flash playerرنامه ب -تولید محتوا
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5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر 

تقسیم بندی انواع متغیر را براساس نقش و نوع 

 متغیر ذکر کند

 کادرا شناختی
5 

روش توصیف متغیرها را براساس نوع متغیر 

 مشخص کند
 3 دانش شناختی

 5 کاربرد شناختی شاخصهای مرکزی و پراکندگی را محاسبه کند

روشهای آماری تحلیلی با توجه به نوع متغیر را 

 مشخص کند 

 دانش شناختی
10 

 15 دانش شناختی فرضیه را تعریف کند

 علت انجام آزمون فرضیه را توضیح دهد.
 دانش شناختی

7 

 اع فرضیه را تمیز دهدانو
 ادراک شناختی

5 

 5 ادراک شناختی مفهوم سطح معنی داری را شرح دهد

آزمونهای پارامتریک و غیرپارامتریک را 

 محاسبه و تفسیر کند.

 کاربرد شناختی
10 

 8 دانش شناختی روش تحلیل چند متغیره را توضیح دهد

 ندضرایب مدل رگرسیون را تفسیر ک

تجزیه  شناختی

و 

 تحلیل
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 دکتر مریم شکیباتدوین کننده: آموزش بهداشت گروه آموزشی: آشنایی با روشهای سرشماری و نمونه گیری و حجم نمونه اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
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 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

سرشماری و نمونه 

 گیری

روشهای نمونه گیری 

 احتمالی

روشهای نمونه گیری 

 غیر احتمالی

 حجم نمونه 

 ادراک شناختی روش سرشماری و نمونه گیری را تمیز دهد

چند رسانه ای :  تهیه محتوا 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم

 ای مجازیپیام رسان ه

 ایمیل

زیا جهت برنامه کمتا -اینترنت
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5 

طراحی تکلیف و 

پاسخ به آن در 

 مهلت مقرر 

 5 دانش شناختی دالیل انجام نمونه گیری را نام ببرد

 4 ادراک شناختی را تمیز دهد دو رویکرد اصلی نمونه گیری 

مثالهایی از نمونه گیری در سطح فردی و سطح 

 سیستم بیان کند

 دانش شناختی
8 

چارچوب نمونه گیری و اهمیت آن را در نمونه 

 گیری توضیح دهد

 دانش شناختی
10 

مثالهایی از چارچوب نمونه گیری  با تعمیم 

 پذیری باال و پایین ارائه کند

 دانش شناختی
10 

 اصطالحات نمونه گیری را تعریف کند
 دانش شناختی

7 

انواع روشهای نمونه گیری  احتمالی را توصیف 

 کند

 دانش شناختی
5 

انواع روشهای نمونه گیری غیر احتمالی را 

 توضیح دهد

 دانش شناختی
5 

شاخصهای مورد نیاز برای محاسبه حجم نمونه 

 ف کندرا توصی

 دانش شناختی
8 

فرمول مورد نیاز برای محاسبه حجم نمونه با 

توجه به نوع متغیر و اهداف مطالعه را مشخص 

 کند

 دانش شناختی
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اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 :هدف های رفتاری

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو
 وسیله -سانهر -روش ها

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

روشهای ارزیابی پایایی 

 و روایی 

 ابزارهای اندازه گیری

 دانش شناختی مقیاس اندازه گیری را بیان کند 4

:  تهیه محتوا چند رسانه ای 

بصورت فیلم  آموزشی و ارائه 

 فایل های متنی

 تعامل از طریق:

 سامانه نوید

 اسکای روم
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 ایمیل
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5 

طراحی تکلیف و 

به آن در پاسخ 

 مهلت مقرر 

 8 کاربرد شناختی مقیاسهای هر متغیر را مشخص کند

 6 دانش شناختی مفهوم ساختار اندازه گیری را بیان کند

روش و فرایند سنجش مفاهیم ساختاری را 

 توضیح دهد 

 دانش شناختی
5 

 7 دانش شناختی روشهای ارزیابی پایایی و اعتبار را نام ببرد

زگاری بازآزمون، سا-روشهای  پایایی آزمون

 درونی و دونیمه کردن را توضیح دهد

 دانش شناختی
10 

اعتبار ظاهری، محتوا، ساختار ومعیار را توضیح 

 دهد

 دانش شناختی
10 

شاخصهای روایی محتوا و روایی صوری  را 

 محاسبه کند

 کاربرد شناختی
15 

یح ه گیری اطالعات را توضانواع روشهای انداز

 دهد

 دانش شناختی
20 
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