
 
 بهداشت دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 ومیپزشکی عمدانشجویان  مخاطبان:                                           و پزشکی مبتنی بر شواهد روش تحقیق عنوان درس :
هر روز هفته با  ر:به سواالت فراگیساعت پاسخگویی                     واحد عملی 0.5   واحد نظري 0.5): (یا سهم استاد از واحدتعدادواحد:

 هماهنگی قبلی
 لوژيدکتر رویا صفري، دکتري تخصصی اپیدمیو مدرس:                   1399-00 اول نیمسال 8:00-10:00 دو شنبهزمان ارائه درس: 
 اصول اپیدمیولوژي و آمار پزشکی درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

زشکی رویکرد پ ایی باحقیق، جستجوي شواهد و ارزیابی نقادانه را می آموزد. هدف اصلی آشندر این درس دانشجو نحوه انجام ت
ی ار مطرح مین بیممبتنی بر شواهد به عنوان یکی از رویکردهاي مرجع در دنیا براي پاسخ دهی به سواالتی است که در بال

الینی بم گیري زشکی مبتنی بر شواهد در تصمیدانشجو مهارت هایی را که براي یادگیري و بهره مندي از رویکرد پشود. 
 نیازمند آن است در این دوره فرا می گیرد.

 هداف کلی جلسات : (جهت هر جلسه یک هدف)ا

 معیارهاي انتخاب موضوع و کلیات روش تحقیق  -1
 اصول نگارش بیان مسئله و بررسی متون -2
 جستجوي پایگاه هاي اطالعاتی -3
 تعریف متغیرهاي مطالعهو  عهتدوین اهداف، سواالت و فرضیات مطال -4
 مطالعهروش هاي  -5
 اخالق در پژوهش -6
  طب مبتنی بر شواهد -7
 نقادانه شواهد یابیارز -8
 ینیبال یینقادانه مطالعات کارآزما یابیارز -9

 یصینقادانه مطالعات تشخ یابیارز -10
 یآگه شینقادانه مطالعات پ یابیارز -11
 منظم ينقادانه مطالعات مرور یابیارز -12

  
 

 فکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف ویژه به ت
سه اول:  شتیجل علوم بهدا عو  کلیات روش تحقیق در   معیارهاي انتخاب موضو

 و انتخاب موضوع پژوهشی کلیات پژوهش در علوم بهداشتی آشنایی با هدف کلی:
 :اهداف ویژه

 در پایان دانشجو 
 را بیان کند.اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در سیستم هاي بهداشتی  -1-1
 ان و جایگاه آن در جهان بیان کند.وضعیت پژوهش در ایر -1-2

 را بیان کند.  مراحل  انجام پژوهش در سیستم هاي بهداشتی -3-1
 را نام ببرد.معیارهاي انتخاب موضوع مناسب براي پژوهش  -4-1
 یکردهاي طرح سوال پژوهشی را بیان کند. رو -5-1

سه  سئله و با آشناییوم:دجل گارش بیان م  بررسی متون اصول ن
 آشنایی با اصول نگارش بیان مسئله و بررسی متونهدف کلی: 

 اهداف ویژه:



 در پایان دانشجو
 تشکیل دهنده بیان مسئله رابیان کند. قسمت هاي مهم -1-2
 اهمیت نگارش بیان مسئله را بیان کند.  -2-2
 آن را بیان کند.  نحوه نگارش بررسی متون و اهمیت -3-2

سه  گاه هاي اطالعاتی ی باآشنای م:سوجل ستجوي پای  ج
 آشنایی با جستجوي پایگاه هاي اطالعاتی  هدف کلی:

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 به استراتژي جستجو را بیان کند.  پژوهشی/ بالینیسوال نحوه تبدیل  -1-3
 ل پژوهشی قابل جستجو را بیان نماید.سوانحوه طراحی  -2-3
 المللی در علوم پزشکی را نام ببرد. ینباطالعاتی پایگاه هاي  -3-3

سه   مطالعه يرهایمتغ فیمطالعه و تعر اتیاهداف، سواالت و فرض نیتدو: مچهارجل
 و تعریف متغیرهاي مطالعهآشنایی با نحوه تدوین اهداف، تنظیم سواالت و طرح فرضیات هدف کلی: 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
 را بیان کند.  نحوه نگارش اهداف کلی و اختصاصی -1-4
 ه نگارش سواالت مطالعه را بیان کند. حون -2-4
 نحوه طرح فرضیات مطالعه را بیان کند.  -3-4
 بیان کند.اهداف و سواالت و فرضیات مناسب در رابطه با موضوع پژوهش  -4-4
 قل و وابسته در مطالعه را نام ببرد.انواع متغیرهاي زمینه اي، مست -5-4
 را نام ببرد.یرهاي مخدوشگر متغویژگی هاي  -6-4
 انواع تعاریف متغیرها را نام ببرد. -7-4

سه ع روش هاي مطالعه : پنجم جل شنایی با انوا  آَ
 روش هاي مطالعه  عآَشنایی با انوا هدف کلی:

 اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو

 را نام ببرد.کلیات طراحی مطالعات مداخله اي  -1-5
 را نام ببرد.زمایی بالینی شاهددار کلیات طراحی مطالعه کارآ -2-5
 را نام ببرد.کلیات طراحی مطالعات اکولوژیک  -3-5
 ات طراحی مطالعات مقطعی را نام ببرد.کلی -4-9
 راحی مطالعات مورد شاهدي را نام ببرد.کلیات ط -5-5
 ت طراحی مطالعات همگروهی را نام ببرد.کلیا -6-5

ش سه ش  اخالق در پژوهش آشنایی با م:جل
 آشنایی با اصول اخالقی در پژوهشدف کلی: ه

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو با 

 را نام ببرد.کدهاي اخالق در پژوهش -1-6



 را بیان کند. سرقت علمی و برخورد با آن -2-6
  در هر مطالعه اي را نام ببرد. مالحظات اخالقی اهم -3-6

سه هف ر شواهدتجل  م: طب مبتنی ب
 آشنایی با کلیات طب مبتنی بر شوهد  هدف کلی:

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

   مراحل اصلی طب مبتنی بر شواهد را نام ببرد. -1-7
 براساس چارچوب پیکو سوال بالینی طرح کند.  -2-7

سه ه  م: ارزیابی نقادانهشتجل
 آشنایی با اصول ارزیابی نقادانه  هدف کلی:

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

 رزیابی نقادانه را تعریف کند. ا -1-8
 دامنه هاي اصلی ابزارهاي نقد مطالعات کارآزمایی بالینی را نام ببرد. -2-8
  دامنه اصلی ابزارهاي نقد مطالعات مشاهده اي را نام ببرد.  -3-8

سه   م: ارزیابی نقادانه مطالعات کارآزمایی بالینینهجل
 ت کارآزمایی بالینیارزیابی نقادانه مطالعاآشنایی با   هدف کلی:

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

   سوگیري هاي اصلی مطالعات کارآزمایی بالینی را نام ببرد -1-9
 یک سناریو بالینی طراحی کند. -2-9
  یک مطالعه کارآزمایی بالینی را نقادانه ارزیابی کند.  -3-9

سه  شخیصیدهم: ارزیابی نقادانه مطالعات جل  ت
 تشخیصیا ارزیابی نقادانه مطالعات آشنایی ب  هدف کلی:

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو

  را نام ببرد  تشخیصیسوگیري هاي اصلی مطالعات  -1-10
 یک سناریو بالینی طراحی کند. -2-10
 را نقادانه ارزیابی کند.   تشخیصییک مطالعه  -3-10
سه  آگهیدهم: ارزیابی نقادانه مطالعات یازجل  پیش 

 پیش آگهیبا ارزیابی نقادانه مطالعات  آشنایی  هدف کلی:
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
   پیش آگهی را نام ببرد.سوگیري هاي اصلی مطالعات  -1-11
 یک سناریو بالینی طراحی کند. -2-11
 را نقادانه ارزیابی کند.  یک مطالعه پیش آگهی  -3-11
سه   دهم: ارزیابی نقادانه مطالعات مروري منظمدوازجل



نام و امضاي                                                                     نام و امضاي مدیر گروه:                                     نام و امضاي مدرس:         
 دانشکده: EDOمسئول

 تاریخ ارسال :                                                             تاریخ ارسال:                                                         تاریخ تحویل:                     
 

 آشنایی با ارزیابی نقادانه مطالعات مروري منظم  کلی:هدف 
 اهداف ویژه

 در پایان دانشجو
  سوگیري هاي اصلی مطالعات مروري منظم را نام ببرد.  -1-12
 یک سناریو بالینی طراحی کند. -2-12
 یک مطالعه مروري منظم را نقادانه ارزیابی کند.   -3-12

 
 
 

 امتحان کتبی
 روش تدریس:

 بحث گروهی، کار عملی فردي و گروهیسخنرانی، 
 وسایل آموزشی :

 هاي مجازيویدئو پروژکتور، کامپیوتر، شبکه
 منابع:

 طب مبتنی بر شواهد، ابوالفتح المعی -1
2- how to read a paper, the basics of evidence based medicine. Trisha Greenhalgh. BMJ books. 
 

 سنجش و ارزشیابی 
 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل(بر حسب درصد) وش ر      آزمون

    - کوئیز

    - ترم آزمون میان 

سه هفته پس از  %80 ارائه کار عملی آزمون پایان ترم
آخرین جلسه 

 کالس

 

حضوروغیاب از طریق  حضور فعال در کالس
 سامانه

20%   

 
حضور یابد، تکالیف مرتبط با درس را انجام داده و به صورت فعال در بحث قع در کالس دانشجو باید هر جلسه سر مو مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 هاي علمی مرتبط با درس در کالس مشارکت نماید. 
 انتظار می رود دانشجو براي یک موضوع پروپوزال نوشته و آن را به صورت شفاهی در کالس ارائه دهد. 

 
 

 
 روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد جدول زمانبندي درس

 8:00 -10:00ها  دو شنبه روز و ساعت جلسه :
 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دکتر رویا صفري ع کلیات روش تحقیق و معیارهاي انتخاب موضو 17/6/1399 1

 دکتر رویا صفري اصول نگارش بیان مسئله و بررسی متون 24/6/1399 2
 دکتر رویا صفري جستجوي پایگاه هاي اطالعاتی 31/6/1399 3
 دکتر رویا صفريتعریف متغیرهاي و تدوین اهداف، سواالت و فرضیات مطالعه  7/7/1399 4



 مطالعه
 رویا صفريدکتر  روش هاي مطالعه 14/7/1399 5
 دکتر رویا صفري اخالق در پژوهش 21/7/1399 6
 دکتر رویا صفري  طب مبتنی بر شواهد 28/7/1399 7
 دکتر رویا صفري نقادانه شواهد یابیارز 5/8/1399 8
 دکتر رویا صفري ینیبال یینقادانه مطالعات کارآزما یابیارز 12/8/1399 9

 دکتر رویا صفري یصیتشخنقادانه مطالعات  یابیارز 19/8/1399 10
 دکتر رویا صفري یآگه شینقادانه مطالعات پ یابیارز 26/8/1399 11
 دکتر رویا صفري منظم ينقادانه مطالعات مرور یابیارز 3/9/1399 12

 


