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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

 
 

روش  :کارگاه/دوره/عنوان درس

پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقاء 

 16سالمت. کد درس:

 آموزش بهداشت گروه آموزشی:

 2 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

واحد  0.5واحد تئوری،  1.5واحد )

 عملی(

 بهداشت دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

  جلسه 17 :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس 3تعداد گروه هدف:

گروه  رشته  و مقطع تحصیلی

ارشد آموزش کارشناسی  :هدف 

 و ارتقاء سالمتبهداشت 

 99 اسفند زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 نام
م نا

 خانوادگی
 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه

 Shakiba_mm@yahoo.com 09303223911 01333824663 استادیار شکیبا مریم

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 نام
نام 

 خانوادگی
 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه

  الکترونیک دورهطرح 



 

2 

 Fataneh.bakhshi@yahoo.com 09113403400  استادیار بخشی فتانه 

 

 معرفي و اهداف درس

 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 

و بخشهای  روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت و چگونگی ارائه عنوان پژوهشیدر این درس فراگیران با 

لم آموزش جایگاه پژوهش در عهشی و مختلف تدوین پروپوزال آشنا می شوند. در این درس پس از ارائه کلیات پژو

نجام آن، گانه پژوهش توضیح داده می شود. سپس موضوعات بررسی متون و روش ا 9بهداشت و ارتقاء سالمت مراحل 

حیهای بر طرا داکیتانواع مطالعات مشاهده ای و مداخله ای با بیان مسئله، اهداف و فرضیات و متغیرها ارائه می شود. 

ا و حلیل داده هتآشنایی با روشهای تجزیه و ده در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ارائه می شود. پژوهشی مورد استفا

ع آن و یفی و انواروشهای نمونه گیری ، ابزارهای اندازه گیری و روشهای سنجش پایایی و روایی، آشنایی با مطالعات ک

روش رس ددر بخش عملی  آموزش داده می شود.اصول مدیریت و اخالق پژوهش در آزمودنی های انسانی به فراگیران 

یکی از  موضوع براساسیک  ،بر اساس محتوای آموزشی درس تئوری و مطالب آموخته شده  باید دانشجویان پژوهش،

ت زمانی در مهلشده آماده  فرمت را در قالب پژوهشیطرح انتخاب کنند و  مدلهای آموزش بهداشت آموخته شده را

مطالب باید  دانشجویان در طول دوره ضمن مطالعه به موقعدر قسمت گفتگو بارگزاری کنند.  مشخص در سامانه نوید 

 %50است و  گزینه ای 4بصورت   آزمون پایان ترم ،بخش نظریدر  تکالیف مشخص شده را در مهلت معین انجام دهند.

و ارائه  %5ال ع، حضور ف %10 و ارائه مقاله هر کدام تکالیف مرحله ایبخش عملی در را تشکیل می دهد. نمره نهایی 

 نمره  را به خود اختصاص خواهند داد.  %25پروپوزال 

 

 

 

 

 

 
 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس
 تخصصی حرفه یادگیری مبانی و روش شناسی پژوهش در اموزش بهداشت و ارتقاء سالمت با رویکرد کاربردی و استفاده از نظریه های

 ای، طراحی و تنظیم طرح پژوهشی 
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 كارگاه/دوره:/ي درساهداف اختصاص

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 

 کلیات و مفاهیم روش تحقیق را فراگیرد .1

 آشنا شود.  epistemologyبا روشهای کسب دانش و   .2

 گانه  پژوهش علمی و معیارهای انتخاب عنوان پژوهشی آشنا شود.9با مراحل  .3

 سالمت آشنا شودبا نظریات پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقا  .4

 چگونگی تتنظیم عنوان، اهداف و سواالت و فرضیات پژوهشی و انواع متغیرها را فراگیرد. .5

 د.ده آشنا شوشبا انواع مطالعات کمی شامل مطالعات مداخله ای و مشاهده ای و کارآزمایی کنترل دار تصادفی  .6

 یر بشناسد.ه ها  را براساس نوع متغاصول انتخاب آزمونهای آماری شامل روشهای مناسب توصیف و تحلیل داد .7

 با انواع روشهای نمونه گیری در مطالعات مشاهده ای و روش محاسبه حجم نمونه  آشنا شود. .8

 رویکردهای کیفی در پژوهش را فراگیرد. .9

 با موضوعات اخالق در پژوهش ، مدیریت زمانبندی پژوهش و  چگونگی کزارش نویسی آشنا شود. .10
 

 

 .............1400-99دوم..........نیمسال  -يتقویم درسي الکترونیک

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

-سانهر) صوتی/ چند 

 ای(

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1.  

معرفی پژوهش در ارتقاء سالمت و 
 اهداف آن 

آشنایی با علم و روشهای مختلف 
کسب دانش و 

EPISTEMOLOGY 
گانه اجرای  9معرفی ساختارمند مراحل 

 پژوهش علمی

  اسفند  16 چند رسانه اي  دكتر شکیبا

2.  

ویکردهای مختلف پژوهش در ر-
 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، 

قش نظریه و مدل در پژوهش ها و ن-
 مداخالت آموزش بهداشت

 های نظریه در انواع پژوهش کاربرد-

دكتر 

 بخشي

  اسفند 23 چند رسانه اي 

3.  

 روشهای شناسایئ مسئله
یق و معرفی معیارهای منشور تحق

 انتخاب عنوان 

انواع بررسی متون، کاربردها  و مراحل 

  فروردین 14 چند رسانه اي  دكتر شکیبا
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 آن
اطالعات مهم برای استخراج بررسی 

 متون
معرفی منابع مورد استفاده در بررسی 

 متون

4.  

 اهمیت و روش تدوین بیان مسئله 
 اهداف پژوهشی

 سواالت و فرضیات
 ر و تعاریف آنانواع متغی

  فروردین 21 چند رسانه اي  دكتر شکیبا

5.  

 معرفی انواع مطالعات کمی
 مطالعات اکتشافی و تاییدی

  

  فروردین 28 چند رسانه اي  دكتر شکیبا

6.  

، انواع مطالعات مشاهده ای )مقطعی
 مقطعی متوالی، طولی، مورد شاهدی(

روش اجرا و معرفی نقاط قوت و 
 اتتورشهای هریک از مطالع

  اردیبهشت 4 چند رسانه اي  دكتر شکیبا

7.  

 مطالعات تجربی و نیمه تجربی
خصوصیات مطالعه تجربی )مداخله و 

 کنترل(  
انواع مطالعات تجربی و نیمه تجربی، 

 معرفی تورشها 

  اردیبهشت 11 چند رسانه اي  دكتر شکیبا

8.  

 روشهای تجزیه و تحلیل:
داده ها  آشنایی با روشهای توصیف

 براساس نوع متغیر
 روشهای تحلیل دو متغیره 
 روشهی تحلیل چند متغیره 

 18 چند رسانه اي  دكتر شکیبا

 اردیبهشت

 

9.  

سرشماری و نمونه گیری، تعاریف 
آماری، روشهای نمونه گیری احتمالی 

و غیر احتمالی، مبنای محاسبه حجم 
نمونه، اندازه نمونه در مطالعات 

 توصیفی و تحلیلی 

 25 چند رسانه اي  دكتر شکیبا

 اردیبهشت

 

10.  

معرفی ابزارهای مورد استفاده در 
 مطالعات

روشهای سنجش پایایی  ابزار شامل 
اسبه آلفا بازآزمون، مح-روش آزمون

 کرونباخ
روشهای سنجش روایی شامل روایی 

  خرداد 1 چند رسانه اي  دكتر شکیبا
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 صوری، محتوا و ساختار

11.  

ق کیفی در رویکرد و کاربرد تحقی
 آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

انواع تحقیق کیفی )گراندد تئوری، 
تحلیل محتوا، اتنوگرافی( راهکارهای 

 افزایش کیفیت تحقیق کیفی

دكتر 

 بخشي

  خرداد 22 چند رسانه اي 

12.  

 مباحث اخالقی در پژوهشهای انسانی
معرفی سایت های ثبت مطالعات 

 مداخله ای
 

دكتر 

 بخشي

  خرداد 29 چند رسانه اي 

13.  

معرفی جدول گانت برای مدیریت 
 زمانبندی پژوهش

 کاربست نتایج

دكتر 

 بخشي

  تیر 5 چند رسانه اي 

  تیر 12   دانشجویان ارائه پروپوزال در تاالر گفتگو   .14

15.  
ارائه تحلیل و تفسیر مقاله در تاالر 

 گفتگو و رفع اشکال
  تیر 19   دانشجویان

  تیر 26   اساتید ید بازخورد کار عملی توسط اسات  .16

  طبق برنامه    آزمون کالسی  .17

 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ماژول ها

 استاد وظایف دانشجو/شركت كنندگان وظایف توضیح خیر بلي

محتوای و 

 منابع اصلی

 محتوا ارائهتهیه و  مطالعه   *

 مطالعه منابع

 بیشتر

 معرفی منابع برای مطالعه بیشتر مطالعه   *

در سامانه   * تمرین ها

اعالم 

 خواهد شد

 طراحی تمرین و ارائه بازخورد انجام و ارائه به موقع

حضور فعال جهت مباحثه و پرسش و    * تاالر گفتگو

 پاسخ

 

      طرح سوال
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سواالت 

 متداول

     

 طراحی، اجرا و تحلیل ازمون حضور فعال   * آزمون

 مرور و بازبینی گزارشات عملی حضور فعال، ارائه گزارش عملی   * اتاق گفتگو

 اتهیه و ارائه مطلب حضور فعال   * کالس آنالین

      اخبار

استفاده از بازخوردها جهت ارتقای  تکمیل فرم ارزشیابی دوره و مدرس    نظرسنجی

 کیفیت آموزش

      خود آزمون

تکالیف و 

 هاپروژه

 ازخوردطراحی تمرین و ارائه ب انجام و ارائه به موقع   *

 

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

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

  ارت بهداشت ، ناشر: وززادهسعید آصف، افضلیحسین ملکدر سیستمهای بهداشتی درمانی، ده گام پژوهش

 درمان و آموزش پزشکی،گامهای دوم تا ششم

 روش های تحقیق کیفی، محسن ادیب، سرور پرویزی، مهوش صلصالی ، انتشارات بشری 

 زش و ارتقاء سالمت، محسن صفاری و همکاران، انتشارات آثار سبحانروشهای پژوهش در آمو 

 

 نوع محتوا
  مفیل 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: 

 ف طول ترم تکالی 

 ارائه پروپوزال 

 ارائه مقاله 

د لیف درس خوبرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکا

 لحاظ نمایید.

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

ش
 

عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 

سوال از 

مباحث 

 درسی

تا دو هفته  ئه چهار سوال از مباحث درسی در طول ترمارا

پس از ارائه 

 تکلیف 

یک هفته 

پس از 

پاسخ 

 دانشجویان

تسهیل در یادگیری 

و ارزیابی میزان 

 یادگیری دانشجو

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره یابیارزشروش 

 در کل دوره 1 حضور فعال

براساس زمان تعیین  2 حل تکالیف

 شده

 تیر 12 5 ارائه پروپوزال

 تیر 19 2 ارائه تفسیر مقاله

 طبق هماهنگی 10 آزمون پایان ترم

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: طی دوره ملزم به رعایت 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 اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 

 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 های مشارکتیحضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضا 

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

 

 

 

 

 

  


