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آمار حیاتی پیشرفته :/همزمانپیش نیازنظري    نوع واحد :2تعداد واحد:روش تحقیق نام درس : 

اطاق کنفرانس روبروي دفتر ریاستمکان برگزاري:16-14ساعت:.شنبهسهشنبه و زمان برگزاري کالس: روز

دکتر سکینه محمدعلیزادهمسئول درس:  12تعداد دانشجویان:  

و دکتر مژگان میرغفوروند: دکتر سکینه محمدعلیزاده(به ترتیب حروف الفبا)مدرسین

هدف کلی: 

فراهم سازي فرصتهاي یادگیري در جهت کسب مهارت در کاربرد روش علمی پژوهش و نگارش یک طرح پژوهش مقدماتی و کاربرد 
طرحهاي پژوهشی اصول و روش نقد و بررسی 

اهداف بینابینی: 

اي)همگروهی و مداخلهشناخت انواع مطالعات (با تاکید بر مطالعات توصیفی و مطالعات مقطعی، مورد شاهدي، .1
گیري تصادفی و غیرتصادفی، روشها و ابزار گردآوري داده ها و روایی و پایایی ابزارهاي روشهاي نمونهانواع متغیرهاشناخت .2

هاو روشهاي تجزیه و تحلیل دادهتحقیقاتی
شناخت اصول اخالق در پژوهش.3
شناخت اصول مدیریت پژوهش.4

شیوه هاي تدریس

) *              PBLیادگیري مبتنی بر حل مساله(*پرسش و پاسخ*سخنرانی  

بسمه تعالی
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(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو

جلسات شرکت در جهت قبل از هر جلسه دانشجو موظف است متون مشخص شده را مطالعه نموده و آمادگی الزم را 
پرسش و پاسخ و حل مسائل مطرح شده داشته باشد (کلیه منابع مربوطه به همراه طرح کامل درسی در جلسه اول در 

در هر جلسه دانشجو باید آمادگی الزم جهت کوئیز مربوط به دروس تدریس شده در شود).اختیار دانشجویان گذاشته می
جلسات قبلی را داشته باشد. 

وسایل کمک آموزشی:

*پروژکتور اسالیدتخته و گچ*وایت برد 

نحوه ارزشیابی و درصد نمره : (از نمره کل)

درصد نمره10درصد  نمره        کوئیز در برخی جلسات کالسی (بدون اطالع قبلی)  10شرکت فعال در کالس 

درصد نمره        20انجام تکالیف درصد نمره50آزمون پایان ترم درصد نمره10آزمون میان ترم 

نوع آزمون 

*پاسخ کوتاه *تشریحی 

15(با حداقل Endnoteیک پروپوزال تحقیقاتی در سطح اولیه با رعایت دقیق اصول ریفرنس نویسی با استفاده از نرم افزار نگارش 
ریفرنس)
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