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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک

 
 

در علوم  یقروش تحق :کارگاه/دوره/عنوان درس

 یبهداشت
 موزش بهداشتآ گروه آموزشی:

واحد برای  2 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 واحد برای پیوسته 3ناپیوسته و 
 بهداشت دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 یک جلسه :کارگاه/دوره /ه درسیمدت زمان ارا یک تعداد گروه هدف:

کارشناسی  :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 بهداشت عمومی
 زمان شروع:

 ول:ومشخصات استاد مس

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 azari@gums.ac.ir  33822877 دانشیار حمیدیانی ذرآ شهیاد

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 امیدی سعید
مسوول ) مربی

 (درس
   

    استاد مهرابیان فردین

      

 

  الکترونیک دورهطرح 
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 درس های فهدمعرفي و 

 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصری در حدود 1
 روش تحقیق در علوم بهداشتی برای دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی پیوسته به ارزش سه واحد و برایدرس 

رایه شده ادرس به طور مشترک توسط سه مدرس ناپیوسته به ارزش دو واحد ارایه می گردد. این  یبهداشت عموم یکارشناس

م و وهش در قالب یک جلسه تنظیژاخالق در پو توسط یکی از سه مدرس به عنوان مسوول درس هماهنگ می گردد. بخش 

وهش به ژپ اخالق در و جودرویکردهای مو ،اخالق (یا فلسفه)علم این بخش دانشجویان با مفهوم کلی ارایه می گردد. در 

بیانیه  دانشجویان باوهش شرح داده شده و ژمختصر اخالق در پشنا می شوند. تاریخچه آخصوص در علوم زیستی و پزشکی 

دارای  پزشکی راهنمای عمومی اخالق در پژوهشهای علوم ،وهشژاخالق در پ کلیو اصل های پایه  ،بیانیه هلسینکی ،نورنبرگ

ات اخالق در در انتها با کلیشنا می شوند. همچنین آزمودنی آو کدهای حفاظت  آزمودنی انسانی در جمهوری اسالمی ایران

رم ن ،رقت ادبیس ،شرایط نویسندگی ،یعلوم پزشک یاخالق در انتشار آثار پژوهش یکشور یراهنما وهشی از جملهژثار پآانتشار 

 شنا می شوند.آهای مبارزه با سرقت ادبی  هو را یکشف دستبرد علم یبرا یافزارهای

 

 

 كارگاه/دوره:/ف كلي درسهد
 یژوهشپاخالق، اخالق در انتشار آثار  یاخالق، کدها یهپا یاخالق در پژوهش، اصل ها یخچهو تار یفمقدمه، تعر -1

 

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 دهد. یحفلسفه اخالق را توض یامفهوم علم اخالق  -1

 انواع مفهوم اخالق را توضیح دهد. -2

 کند. یانرا ب یاخالق یرابطه دانش و ارزش ها -3

 انواع فلسفه اخالق را تعریف کند. -4

 دانش را شرح دهد. یچهار رکن ارزش -5

 اخالق را بطور مختصر شرح دهد. یخچهتار -6

 کند. یاناخالق را ب یو کل یهپا یاصل ها -7

 را بداند. یحفاظت آزمودن یکدها -8

 را شرح دهد. یاخالق در انتشار آثار پژوهش ینکات اصل -9
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 .......................نیمسال  -یکيتقویم درسي الکترون

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

در علوم  یقروش تحق

بخش اخالق در  یبهداشت

 وهشژپ

شهیاد دكتر 

ذری آ

 میدیانح

و فایل اورپونت پ جلسهیک 

 صوتي

  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12 
      

13 
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 نحوه تدریس:

 نتخابا

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

 اریتبدیل شده به فایل پی دی اف همراه با فایل شنیدپاورپوینت    و منابع اصلیمحتوای 

 جداگانه

 بارگزاری 

 بارگزاری  قسمت منابع انتهای فایل پاورپوینتدر    بیشتر مطالعه منابع

      تمرین ها

و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو بین پرسش صورت به    تاالر گفتگو

 دانشجویان و استاد

  

 ینبه صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو ب   طرح سوال

 و استاد یاندانشجو

  

 ینبه صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو ب   سواالت متداول

 و استاد یاندانشجو

  

   مسوول درس پایان ترم توسطامتحان    آزمون

 ینبه صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو ب   اتاق گفتگو

 و استاد یاندانشجو

  

      کالس آنالین

      اخبار

 ینر گفتگو ببه صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاال   نظرسنجی

 و استاد یاندانشجو

  

      خود آزمون

      هاتکالیف و پروژه
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 ًاز طریق  روش برگزاری در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ).ریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاری را قید نمایید 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

 فردا. یا. بریپزشک پژوهشهای اخالق در (1385) (یترجمه محمد ضرغام، با مقدمه باقر الریجان)اسمیت، ت  -1

بین  یاخالق یها دستورالعمل (1388) (و سالومه آرمین یفرج یترجمه مجید حاج) یسازمان بهداشت جهان -2

 یع غذایو صنای ی. انستیتو تحقیقات تغذیه ایانسان یها آزمودنی یبر رو یزیست پزشک یپژوهش ها یبرا یالملل

 کشور.

علوم  . دانشگاه(یعلم هیات ویژه دستیاران و) یپزشک یاخالق در پژوهش ها (1392)عبدالرسول  ی،سبحان -3

 گیالن. یپزشک

 :بیشتر مطالعه منابع
آن.  یپیگیر و یپیشگیر راهکارهای و یبه دستبرد علم ینگاه  (1389)زهرا  ی،ستوده، هاجر، رفیع، نجمه، میرزای -1

 27:(  52)  13 ی،و اطالع رسان یفصلنامه کتابدار

 8بابل،  یم پزشکعلو دانشگاه . مجلهیبالین یاخالق در کارآزماییها یراهنما ( 1384)و همکاران  یفیض زاده، عل -2

 15 - 24 :(یویژه اخالق پزشک - 3ویژه نامه )

 نوع محتوا
  لمفی اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

 یف درس خودتکالبرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در 

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

2      

3      

4      

5      
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 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره شیابیارزروش 

تستی پایان زمون آ

به طور مشترک  ترم

گر با دو مدرس دی

زیر نطر مسوول 

 درس

  

   

   

 

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتوای و  درسی موضوعات ذاخ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 

 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


