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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 طرح درس

 مامایی مشاوره در  ارشددانشجویان کارشناسی  مخاطبان: آمار حیاتی و روش تحقیق پیشرفته:  عنوان درس

 )روش تحقیق(   سهم استاد: تعدادواحد

                            عملی /. واحد25، نظری/. واحد 5
 14-16شنبه سه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 ، 1395-96 نیمسال اول  زمان ارائه درس:
                              10-12شنبه  سهترم،  1-7هفته 

  مدرس:
 نهایی یک جلسه آزمون  -تدریس جلسه هفت: دکتر مرضیه کبودی

                             ندارد درس )دروس( پیش نیاز:

 

مهارت در  آشنایی فراگیران با اصول، مفاهیم، روش های انجام پژوهش در علوم پزشکی و کسب هدف کلی دوره:

 تجزیه و تحلیل اطالعات و استنتاج منطقی از پژوهش ها،  طراحی تحقیق، انجام نمونه برداری با اصول صحیح آماری

 )جهت هر جلسه یک هدف(اهداف کلی جلسات : 

تقسیم بندی پژوهش بر اساس مطالعات کمّی و کیفی؛  و نیز آشنایی با ، و پژوهشاهمیت تعریف، و شجو با آشنایی دان-1

 پژوهش های بنیادی، کاربردی، و توسعه ای

  مورد شاهدی انواع مطالعات کمّی: توصیفی، مقطعی،آشنایی دانشجو با  -2

 بالینی انواع مطالعات کمّی: کوهورت، کارآزماییآشنایی دانشجو با  -3

 در علوم پزشکیو سوال پژوهش  نحوه تدوین عنوان، بیان مساله، اهدافآشنایی دانشجو با  -4

خطاهای پژوهش، اصول آمار توصیفی و تحلیل  ، انواع متغیرها،و آزمون فرضیه فرضیه پژوهشآشنایی دانشجو با  -5

 اطالعات

 ، مدیریت پژوهشابزار، نحوه نوشتن پروپوزالپرسشنامه، روایی و پایایی نحوه تدوین آشنایی دانشجو با  -6

 ، اخالق در پژوهشانواع مطالعات کیفی: فنومنولوژی، اتنوگرافی، گراندد تئوریآشنایی دانشجو با  -7
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 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

قسیم بندی پژوهش بر اساس مطالعات تآشنایی با پژوهش، و اهمیت تعریف، و آشنایی دانشجو با  هدف کلی جلسه اول:

 کمّی و کیفی؛  و نیز پژوهش های بنیادی، کاربردی، و توسعه ای

  اهداف ویژه رفتاری جلسه اول:

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 پژوهش را به شیوه علمی تعریف نماید. -1

 نماید. بیانرا  انجام پژوهش در علوم پزشکیاهمیت  -2

 .توضیح داده، و  با یکدیگر مقایسه نمایدرا کمّی و کیفی  پژوهش هایدی انواع پژوهش بر اساس تقسیم بن -3

 انواع پژوهش بر اساس تقسیم بندی پژوهش های بنیادی، کاربردی، و توسعه ای را توضیح داده، و  با یکدیگر مقایسه نماید. -4

 

 هدیانواع مطالعات کمّی: توصیفی، مقطعی، مورد شاآشنایی دانشجو با  :هدف کلی جلسه دوم

  :دوماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 .پژوهش توصیفی را تشریح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بیان نماید -1

 .مقطعی را تشریح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بیان نماید-پژوهش توصیفی -2

 .را در جامعه بیان نمایدمقطعی را تشریح نموده، موارد کاربرد آن  -پژوهش تحلیلی -3

 .شاهدی را تشریح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بیان نماید-پژوهش مورد -4

 انواع مطالعات فوق را با یکدیگر مقایسه نماید. -5

 ، کارآزمایی بالینیتاریخی کوهورتآینده نگر، انواع مطالعات کمّی: آشنایی دانشجو با  :هدف کلی جلسه سوم

  :ی جلسه سوماهداف ویژه رفتار

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را تشریح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بیان نماید. آینده نگرپژوهش  -1

 را تشریح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بیان نماید.، کوهورت تاریخی پژوهش  -2

 بیان نماید. را تشریح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعهکارآزمایی بالینی پژوهش  -3

 انواع مطالعات فوق را با یکدیگر مقایسه نماید. -4

 

 در علوم پزشکیو سوال پژوهش  نحوه تدوین عنوان، بیان مساله، اهدافآشنایی دانشجو با  :هدف کلی جلسه چهارم

  :اهداف ویژه رفتاری جلسه چهارم

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 خصوصیات عنوان مناسب را بیان نماید. -1

 یات بیان مساله مناسب را بیان نماید. نحوه تدوین آن را توضیح دهد.خصوص -2

 نحوه تدوین اهداف )کلّی، ویژه، و کاربردی( را بیان نماید. -3

 نحوه تدوین سواالت پژوهش را بیان نموده، و موارد کاربرد آن را شرح دهد. -4
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اع متغیرها، خطاهای پژوهش، اصول آمار فرضیه پژوهش و آزمون فرضیه، انوآشنایی دانشجو با  :پنجمهدف کلی جلسه 

 توصیفی و تحلیل اطالعات

  :اهداف ویژه رفتاری جلسه پنجم

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را شرح دهد. آزمون فرضیهپژوهش را بیان نموده، و  فرضیهنحوه تدوین  -1

 کنترل متغیرهای مخدوشگر را تشریح نماید.نحوه و  ،بیان نماید انواع متغیرها را -2

 بیان نماید.طاهای پژوهش و نحوه کنترل آن ها را بر اساس نوع مطالعه خ -3

 موارد کاربرد آن را شرح دهد.آمار توصیفی و  -4

 

نحوه تدوین پرسشنامه، روایی و پایایی ابزار، نحوه نوشتن پروپوزال، مدیریت آشنایی دانشجو با  :مششهدف کلی جلسه 

  پژوهش

  :ماهداف ویژه رفتاری جلسه شش

 :ان دانشجو قادر باشددر پای
 را شرح دهد. پرسشنامهنحوه تدوین  -1

 روایی و پایایی ابزار را تعریف نموده، و انواع آن را نام ببرد. -2

 یک پروپوزال تکمیل شده ارایه نماید. -3

 را شرح دهد.نحوه مدیریت پژوهش  -4

 ، گراندد تئوری، اخالق در پژوهشانواع مطالعات کیفی: فنومنولوژی، اتنوگرافیآشنایی دانشجو با  :هفتمهدف کلی جلسه 

  :اهداف ویژه رفتاری جلسه هفتم

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را تشریح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بیان نماید. به شیوه فنومنولوژیپژوهش  -1

 را تشریح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بیان نماید. اتنوگرافیبه شیوه پژوهش  -2

 را تشریح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بیان نماید. گراندد تئوری ه شیوهبپژوهش  -3

 موارد اصلی اخالق در پژوهش را بیان نماید. -4

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 منابع:

 
 

های مرتبط با موضوع درس، پاسخ به پرسش های مطرح شده در  Caseارائه ، برنامه ریزی شده سخنرانی روش تدریس:

 توسط دانشجویانارایه پروپوزال کالس، 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور رسانه های کمک آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره مونزروش آ آزمون
 --- جلسه ششم 4 کتبی ارایه پروپوزال

 --- جلسه هفتم 6 کتبی آزمون پایان ترم

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:
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    مرضیه کبودیرس: نام و امضای مد

 

                      14/6/1395 تاریخ تحویل:   

 :                        EDOسئولمتاریخ تحویل به  خانم اعظم باختهنام و امضای مدیر گروه:  

 :        EDCتاریخ ارسال به   آقای دکتر امیر جاللیدانشکده:  EDOنام و امضای مسئول
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 نبندی درسجدول زما

 جلسه 7به مدت  10-12شنبه سه  :روز و ساعت جلسات تشکیل کالس

 مدرس: دکتر مرضیه کبودی

 

سه
جل

 روش تدریس موضوع هر جلسه 

وسیله 

کمک 

 آموزشی

تقسیم آشنایی با پژوهش، و اهمیت تعریف، و آشنایی دانشجو با  1

بندی پژوهش بر اساس مطالعات کمّی و کیفی؛  و نیز پژوهش 

 ، کاربردی، و توسعه ایهای بنیادی
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انواع مطالعات کمّی: توصیفی، مقطعی، مورد آشنایی دانشجو با  2

 شاهدی

 انواع مطالعات کمّی: کوهورت، کارآزمایی بالینیآشنایی دانشجو با  3

و سوال  نحوه تدوین عنوان، بیان مساله، اهدافآشنایی دانشجو با  4

 در علوم پزشکیپژوهش 

فرضیه پژوهش و آزمون فرضیه، انواع متغیرها، آشنایی دانشجو با  5

 خطاهای پژوهش، اصول آمار توصیفی و تحلیل اطالعات

 نحوه تدوین پرسشنامه، روایی و پایایی ابزار،آشنایی دانشجو با  6

 نحوه نوشتن پروپوزال، مدیریت پژوهش

انواع مطالعات کیفی: فنومنولوژی، اتنوگرافی، آشنایی دانشجو با  7

 گراندد تئوری، اخالق در پژوهش
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 چک لیست ارزشیابی طرح درس

 1395-96 سال اول تحصیلی: نیم         مرضیه کبودینام و نام خانوادگی مدرس : 

 مشاوره و ارتقای سالمت جنسینام درس :                  تاریخ بررسی :

 

نمره کسب  موضوع ردیف

 شده

نمره چک 

 لیست

 1   مشخص بودن عنوان درس 1

 1  مشخص بودن مخاطبان 2

 2  مشخص بودن تعداد واحد 3

 1  مشخص بودن زمان ارائه درس 4

 1  مشخص بودن نام مدرس 5

 1  مشخص بودن  درس پیش نیاز 6

 5  بودن هدف کلی دوره مشخص 7

 4  مشخص بودن اهداف کلی جلسات )هر جلسه یک هدف ( 8

 6  مشخص بودن اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه 9

 4  رعایت تعداد جلسات با توجه به میزان واحد 10

 4  مشخص بودن منابع مورد استفاده 11

 4  مشخص بودن روش تدریس 12

 4  رسانه های کمک آموزشی مشخص بودن 13

 4  انجام کوئیزبرای ارزشیابی دانشجویان  14

 4  انجام آزمون میان دوره برای ارزشیابی دانشجویان 15

 4  انجام آزمون پایان ترم برای  ارزشیابی دانشجویان 16

 50 جمع نمره

  نمره نهایی


