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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:        

 

کارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو  مقطع        ارتز و پروتزگروه آموزشی:علوم توانبخشی            دانشکده:
 ارتز و پروتز
 -    ش نیاز:پی  ی نظر د:نوع واح          2 تعداد واحد: آمار و روش تحقیقنام درس:

 گروه ارتز و پروتز   مکان برگزاری:          8  :ساعت      شنبه3  :زمان برگزاری كالس: روز
-حسن صانعی  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:     بهشید فرهمند   مسئول درس: 14 تعداد دانشجویان:

  هشید فرهمندب
 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

ارائه می  اولیه طراحی و نوشونن ی  پروپوزال تقیییاتی ) پیشونهاده پهوهشوی (این درس به منظور یادگیری اصوول 
 گردد.

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  
اولیه ـساختار ي  پروپوزا  پووهـشی  و بخـش ای مختل  اـصو  آـشنايی دانـشیويان رـشته ارتز و پروتز با 

 آن
 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 
 روشهای پهوهش آشنایی با كلیات درس و  انواع  •
 آشنایی با نقوه اننخاب موضوع و تعیین كلید واژه های اصلی •

 آشنایی با انواع روشهای جسنجو در موتورهای جسنجو مخنلف •

 مطالعات گذشنه نقوه نگارش بیان مسئله ، اهمیت موضوع و مروری بر  •

 آشنائی با نقوه نگارش اهداف ، سواالت ،فرضیات و منغیرهای پهوهش  •

 آشنائی با انواع روشهای نمونه گیری و تعیین حجم نمونه  •

 آشنائی با انواع روشهای گردآوری داده ها ، مقدودینهای پهوهش  •

 آشنایی با نقوه رفرنس دهی در پروپوزال نویسی  •

 در انجام پهوهش  آشنایی با روشهای آماری مخنلف •

 
 

 های تدريس:شیوه
 ■ پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■  سخنرانی

 (TBLیادگیری مبننی بر تیم)  (PBLیادگیری مبننی بر حل مسئله)  ■ بقث گروهی
 نوشنن ی  پروپوزال پهوهشی و تقویل آن  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید(   وظاي  و تکالی  دانشیو:
در کالسی مشارکت نموده و  فعالیت ای عملی  ، در  کالس دانشیو موظ  است ضمن شرکت در جلسات   

 انت ای ترم ي  پروپوزا  پووهشی را تحويل نمايد.
 

 وسايل کم  آموزشی:   
   ■  پروژكنور اسالید  خنه و گچت  ■ وایت برد
 .....  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
 نمره درصد ------آزمون پایان ترم ■    نمره درصد ------آزمون میان ترم 

  
 نمره درصد -----شركت فعال در كالس ■      نمره درصد -----انجام تکالیف ■ 

 تقویل پروپوزال پهوهشی ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
 

 نوع آزمون
  غلط -صقیح جور كردنی           ایچندگزینه      پاسخ كوتاه      ■ تشریقی
 تحويل پروپوزا   )لطفا نام ببرید( سایر موارد
  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشن ادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی  -

 چاپی ✓

1 . 

 
 اينترنتی ✓

 
 

 منابع فارسی: 
 چاپی ✓

 
 

 اينترنتی ✓

 
 
 
 

 

 

PDF Compressor Free Version 



 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 ایران دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي  ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره    حطر    

 3 

 جدو  هفتگی  کلیات    ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه
 فرهمندهشیدب و انواع روشهای پهوهشی  آشنایی با كلیات درس   1
آشنایی با نقوه اننخاب موضوع و تعیین كلید واژه های   2

آشنایی با انواع روشهای جسنجو در موتورهای  و  اصلی
 جسنجو مخنلف 

 بهشید فرهمند

بیان مسئله ، اهمیت موضوع و  نقوه نگارش آشنایی با  3
 مروری بر مطالعات گذشنه 

 بهشید فرهمند

آشنائی با نقوه نگارش اهداف ، سواالت ،فرضیات و   4
 منغیرهای پهوهش 

 

 بهشید فرهمند

 بهشید فرهمند آشنائی با انواع روشهای نمونه گیری و تعیین حجم نمونه  5
مقدودینهای  آشنائی با انواع روشهای گردآوری داده ها ،   6

 پهوهش

 

 بهشید فرهمند

 بهشید فرهمند آشنایی با انواع مطالعات 7
8  

 آشنایی با نقوه رفرنس دهی در پروپوزال نویسی 

 

 بهشید فرهمند

 آشنایی با روشهای آماری مخنلف در انجام پهوهش  9

 
 

 حسن صانعی 

 حسن صانعی  آشنایی با روشهای آماری مخنلف در انجام پهوهش  10

 حسن صانعی  آشنایی با روشهای آماری مخنلف در انجام پهوهش  11

12  
 آشنایی با روشهای آماری مخنلف در انجام پهوهش 

 حسن صانعی 

 حسن صانعی  آشنایی با روشهای آماری مخنلف در انجام پهوهش  13

14    
 آشنایی با روشهای آماری مخنلف در انجام پهوهش 

 حسن صانعی 

 حسن صانعی  روشهای آماری مخنلف در انجام پهوهش آشنایی با  15
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