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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
 آموزش بهداشت گروه آموزشی:

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

 یوستهپ یواحد برا 3و  یوستهناپ
 بهداشت دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 جلسه یک :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس یک تعداد گروه هدف:

 یکارشناس :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 یبهداشت عموم
 زمان شروع:

 ول:ومشخصات استاد مس

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 azari@gums.ac.ir  33822877 دانشیار آذری حمیدیان شهیاد

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 امیدی سعید
مربی )مسوول 

 درس(
   

    استاد مهرابیان فردین

      

 

  الکترونیک دورهطرح 
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 معرفي و اهداف درس

 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 یبه ارزش سه واحد و برا یوستهپ یبهداشت عموم یکارشناس یاندانشجو یبرا یدر علوم بهداشت یقدرس روش تحق

شده  یهراادرس به طور مشترک توسط سه مدرس  ینگردد. ا یم یهبه ارزش دو واحد ارا یوستهناپ یبهداشت عموم یکارشناس

سه جل یکدر قالب  وهشژتشار یافته های پنا. بخش ددگر یاز سه مدرس به عنوان مسوول درس هماهنگ م یکیو توسط 

ر و انتشا (شتاریشفاهی و نو)وهشگران ژراه های ارتباط با سایر پانواع با  یاندانشجواین بخش در  گردد. یم یهو ارا یمتنظ

جم ح ،اصیل یهشمقاله پژو یکساختار  ی،پژوهش ی، انواع مقاله ها(ده و منتشر شدهانواع منابع منتشر نش) پژوهش یها یافته

ا می شنآ سبک مجالت مختلفو تا حدودی با  نگارش درست یوهش ،کاربرد منابع ،نسبی بخش های مختلف یک مقاله اصیل

 د.نشو

 

 كارگاه/دوره:/كلي درس هدف
 یوهش اربرد منابع،ک ی،مقاله پژوهش یکساختار  ی،پژوهش یپژوهش، انواع مقاله ها یها یافتهمقدمه، انواع گزارش و انتشار  -1

 نگارش درست

 كارگاه/دوره:/اختصاصي درس هاي فهد

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 دهد. یحپژوهشگران را توض یگرارتباط با د یانواع راه ها -1

 را توضیح دهد. یانواع گزارش پژوهش -2

 کند. یانرا ب یپژوهش یانواع مقاله ها -3

 را تعریف کند. یمقاله پژوهش یکساختار  -4

 را شرح دهد. یسیمرجع نو یاصل یروش ها -5

 دهد. یحدرست نگارش را توض یوهش -6
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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

انتشار بخش  یبهداشت

 وهشژیافته های پ

كتر شهیاد د

آذري 

 حمیدیان

پاورپونت و فایل  یک جلسه

 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

اری پاورپوینت تبدیل شده به فایل پی دی اف همراه با فایل شنید   و منابع اصلیمحتوای 

 جداگانه

 بارگزاری فایلدریافت 

 بارگزاری به منبعمراجعه  در قسمت منابع انتهای فایل پاورپوینت   بیشتر مطالعه منابع

      تمرین ها

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

  

   امتحان پایان ترم توسط مسوول درس   آزمون

 ینسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو ببه صورت پرسش و پا   اتاق گفتگو

 و استاد یاندانشجو

  

      کالس آنالین

      اخبار

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

 و استاد یاندانشجو

  

      خود آزمون

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

 انتشارات نور دانش، تهران. .یاصول پايه روش تحقيق در علوم پزشک (1386) (ويراستار) یعل ی،چهري -1

 .یبه زبان ساده. نشر سالم یدر علوم پزشک یقروش تحق یات( کل1389م ) ی،عباس زاده بز -2

 تهران. ی،المو بهداشت. نشر س پزشکی روش تحقیق در علوم (1381)صدیقه  ی،اکبر یژیال، امیرعل ی،عابد سعید -3

 :بیشتر مطالعه منابع
1- 

2- 

3- 

 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 

 یانپا یآزمون تست

ترم به طور مشترک 

 یگربا دو مدرس د

نطر مسوول  یرز

 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 

 

 

 

 

 

  


