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   توصیف کلی درس

  آن با مرتبط هاي روش انواع و کیفی و کمی تحقیق اصول ارائه

   ):Competency( توانمندي اهداف کلی/ محورهاي

  انواع روش هاي پژوهش و کاربرد آنها در شنوایی شناسی : شناخت و آشنایی

  بخش نظري:

  کمی هاي پژوهش مروري بر روش-1

   (RCT)بالینی  آشنایی با روش کارآزمایی-2

 و انواع آن، و کاربرد آن در توانبخشی single-subjectآشنایی با روش پژوهش -3

  آشنایی مقدماتی با روش پژوهش کیفی -4

  پرسشنامه ها در شنوایی شناسیو بومی سازي آشنایی مقدماتی با طراحی  -5

  اخالق در پژوهش-6

  :بخش عملی

  single-subjectتدوین پروپوزال به یکی از روش هاي کمی، کارآزمایی بالینی یا -7

  ال نویسی بومی سازي پرسشنامه هانحوه پروپوز -8

   RCTنحوه نگارش و نقد مقاالت مرتبط با پژوهش هاي -9

 single-subjectنحوه نگارش و نقد مقاالت مرتبط با پژوهش هاي -10

    ):Core Competencyي (اهداف اختصاصی/ زیرمحورهاي هر توانمند

  :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

  بخش نظري:

  :1اهداف اختصاصی هدف کلی 
  علمی پژوهش یک مهم هاي ویژگی -
  تحقیقاتی طرح یک تدوین مراحل -
  خوب عنوان یک معیارهاي و ها ویژگی -
   مسئله بیان اجزاء -
 ، سواالت و فرضیاتکلی و اختصاصیاهداف  -

  آماري و نمونه و روش نمونه گیريجامعه  -

 نظري تحقیقچارچوب  -
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 ویژگی هاي آنهاو  روش پژوهشانواع  متغیرها، -

  هشواندازه گیري در پژابزارهاي  -
  :2هداف اختصاصی هدف کلی ا

 مشخص نماید. در بین مطالعاتمطالعات را نام برده و جایگاه کارآزمایی بالینی راانواع  -

 کارآزمایی بالینی را تعریف نموده و طرح کلی آن را ترسیم نماید. -

  .و با کاربرد آنها آشنا شود انواع کارآزمایی بالینی را نام برده و هر یک را توضیح دهد -

 اصلی کارآزمایی بالینی را به ترتیب ذکر نماید.مراحل  -

 تصمیم گیري در مورد کورسازي مطالعه را شرح دهد. انتخاب نمونه ها ، روشهاي تصادفی سازي ونحوه  -

 انواع پیامدها و خطاها را در کارآزمایی باینی را شرح داده و نحوه کنترل خطاها و تورش ها را بیان نماید. -

 یی باینی را به ترتیب اهمیت نام برده و هریک را توضیح دهد.فاز هاي مختلف کارآزما -

 کارآزمایی با شاهد هاي مختلف را شرح داده و نحوه طراحی مطالعه متقاطع را بیان نماید. -

 زمایی بالینی را شرح دهد.خطر هاي اصلی کارآ - -

 نماید. مزایا و معایب انواع مطالعات کارآزمایی بالینی را فهرست نموده و نقد و بررسی -

 .یاد بگیردنقد کارازمایی بالینی را  -

  :3اهداف اختصاصی هدف کلی 
 .بداند را سینگل مطالعات ءاجزا و تعریف -

 و کاربرد آن را یاد بگیرد.انواع  -

 .بگیرد یاد را سینگل مطالعات نقد -

  :4اهداف اختصاصی هدف کلی 
 پژوهش کیفی را تعریف نموده و اهمیت انجام آن را ذکر نماید. -

 تفاوت هاي پژوهش کیفی را با پژوهش کمی نام برده و این دو نوع پژوهش را مقایسه نماید. -

 نقاط ضعف و قوت پژوهش هاي کیفی را تحلیل نماید. -

ــیوه هاي   - نام برده و مزایا  ومعایب هر یک را       را در پژوهش هاي کیفی   ( ابزار متداول تحقیق )  گردآوري داده ها شـ
 بیان نماید.

 مفاهیم روایی و پایایی را تعریف نموده و اهمیت آنها را در پژوهش هاي کیفی توضیح دهد. -

 شرح دهد. با ذکر مراحل آن شیوه هاي تحلیل محتوا را در پژوهش هاي کیفی -

 یوه هاي نمونه گیري در تحقیقات کیفی را توضیح دهد.ش -

 فرآیند طراحی و گزارش مطالعات کیفی را با ذکر جزییات شرح دهد. -

  مهمترین فعالیت هاي پژوهشی در حیطه روش تحقیق کیفی را نام برده، هر یک را شرح دهد. -
  :5اهداف اختصاصی هدف کلی 

 دهبالینی و ابزارهاي مورد استفاقضاوت  -
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 گیري اندازه نیازمند پدیده واضح و دقیق توصیف -

 Item pool تولید -

 آزمون چارچوب یا فورمت نمودن مشخص -

 آیتم و انواع آنآنالیز  -

 روایی و پایاییانواع  -

 آزمون بالینی سودمندي -

  :6اهداف اختصاصی هدف کلی 
 موازین اخالقی در پژوهش را ذکر نماید.اهمیت رعایت  -

شرح              - شنایی با روش گردآوري و تحلیل داده ها  شتن دانش تخصصی و آ صالحیت تخصصی پژوهشگر را از منظر دا
 دهد.

 رعایت نکات اخالقی را در زمینه انتخاب موضوع و استفاده بهینه از منابع را توضیح دهد. -

 هاي فردي پژوهشگر را نام برده و اهمیت توجه به هر یک را عنوان نماید. ویژگی -

 اهمیت تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان را در موضوع مورد پژوهش شرح دهد. -

 حقوق مربوط به داوطلبین و آزمودنی ها را نام برده و هر یک را توضیح دهد. -

 ر را شرح دهد.رفتارهاي سوء پژوهشی را بیان نموده و تاثیر هر رفتا -

 در مورد استناد و مالکیت معنوي پژوهش انجام شده در حد چند دقیقه صحبت نماید. -

  ضوابط انتشار نتایج از داده هاي پژوهش را از منظر اخالق توضیح دهد. -
  بخش عملی

  :7اهداف اختصاصی هدف کلی 
سئله،  بیان عنوان،بخش هاي مختلف یک پروپوزال (تدیون  - ضیه،  و سوال ، اهداف منابع، بر مروري م   و نمونه جامعه، فر

  مالحظات هزینه، برآورد، خروج و ورود معیارهاي اجرا، روش، متغیرها و مفاهیم تعریف، پژوهش روش گیري، نمونه نحوه
 )گانت جدول اخالقی،

  :8 کلی هدف اختصاصی هدافا
 یک مقاله طراحی یا بومی سازي پرسشنامه و ویژگی هاي روانسنجی آن را نقد کند.بتواند  -

  نحوه پروپوزال نویسی مقاالت ساخت آزمون آشنا شود.با  -
  :9 کلی هدف اختصاصی هدافا

  دهد انجام را بالینی کارازمایی مقاله یک نقد بتواند -

 مقاله کارآزمایی آشنا بوده و نکات مهم آن را ذکر نماید.با نحوه نگارش  -

 شنوایی، دو مقاله کارآزمایی بالینی را جدا نموده و در مورد طرح کلی آن نظر دهد.علم حوزه  با تبطراز بین مقاالت م -

 هر یک از مقاالت مذکور را از نظر محتوایی و متدلوژي نقد و بررسی نماید. -

 اب مطلوب واژگان کلیدي را براساس شاخص هاي نگارش مقاله بررسی نماید.جامعیت عنوان، چکیده مقاله و انتخ -
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 در مورد نتایج و یافته هاي مندرج در مقاله مشخص نمایدکه آیا منتج از پژوهش حوزه کارآزمایی بالینی است یا خیر؟ -

 پژوهشی محقق می باشد؟در راستاي اهداف مقاله آیا بخش بحث و نتیجه گیري تعیین نماید که  -

سبی در مقاله     - شخص نماید که آیا محقق به راهکارهاي منا در مورد خطاها و محودیت هاي پژوهش اظهار نظر نموده و م
 اشاره نموده است؟

  تشخیص دهد که آیا مقاله کارآزمایی مد نظر، همه اصول نگارش یک مقاله استاندارد را رعایت نموده است؟ -
  :10اهداف اختصاصی هدف کلی 

  دهد انجام را سینگل مقاله یک نقد بتواند -

 .اد بگیردی را سینگل پروپوزال نمونه یک طراحی -

  د بگیرد.را یا نحوه نگارش مقاله سینگلبا  -
  :1آموزشیرویکرد 

حضوري∎                                      2مجازي                                               3ترکیبی  

  :یادگیري با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-هاي یاددهی روش

 رویکرد مجازي

 وارونه کالس  
  یادگیري مبتنی بر بازي دیجیتال  
  یادگیري مبتنی بر محتواي الکترونیکی تعاملی  
 یادگیري مبتنی بر حل مسئله)PBL(  
 ..........................سایر موارد     نام ببرید  
  ویکرد حضورير
  و ...) رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهی(پ سخنرانی تعاملی ∎

  هاي کوچک  حث در گروهب∎ 
 یادگیري مبتنی بر تیم )TBL(  
 یادگیري مبتنی بر حل مسئله )PBL( 
  یادگیري مبتنی بر سناریو  
  تدریس توسط همتایان(استفاده از دانشجویان در تدریس(   
 یادگیري مبتنی بر بازي  

  مشاهده و اجراي همزمان (براي بخش عملی): سایر موارد      نام ببرید ∎

  رویکرد ترکیبی
   .................... لطفا نام ببرید   .رود آموزشی مجازي و حضوري، به کار میهاي زیرمجموعه رویکردهاي ترکیبی از روش

                                                        
1. Educational Approach 
2 . Virtual Approach 
3 . Blended Approach 
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  روش پژوهش پیشرفته سدرارائه تقویم جدول 
  یادگیري-وش یاددهیر  )فعالیت یادگیري/ تکالیف( عنوان مبحث  جلسه

  معرفی طرح دوره درس  1
  کمی هاي پژوهش مروري بر روش

  سخنرانی تعاملی
  

  سخنرانی تعاملی   روش پژوهش کارآزمایی بالینیآشنایی با   2
  سخنرانی تعاملی  Consort checklistچگونگی نقد مقاالت کارازمایی بالینی، آشنایی با   3
  سخنرانی تعاملی  نقد مقاالت کارازمایی بالینی در حوضه شنوایی شناسی توسط دانشجویانبخش عملی:   4
  و کاربرد آن در توانبخشی single-subjectروش پژوهش بخش نظري:   5

  اهداف)مروري بر منابع، بخش عملی: تدوین پروپوزال (عنوان، بیان مسئله، 
  سخنرانی تعاملی

  
  سخنرانی تعاملی  و شیوه نقد آنها single subjectآشنایی با انواع   6
  سخنرانی تعاملی  (نقد و بررسی) ه شنوایی شناسی توسط دانشجویانزدر حو چند نمونه مقالهارائه بخش عملی:   7
  ، نقد و داوري مقاالت مرتبطنحوه نگارش پروپوزال –روش پژوهش کیفی بخش نظري:   8

  روش پژوهش)ه و نحوه نمونه گیري، بخش عملی: ادامه تدوین پروپوزال (سوال و فرضیه، جامعه، نمون

  سخنرانی تعاملی

  

  سخنرانی تعاملی  ادامه روش پژوهش کیفی  9

  ادامه روش پژوهش کیفی  10
  بخش عملی: ادامه تدوین پروپوزال (تعریف مفاهیم و متغیرها)

  سخنرانی تعاملی

  

  سخنرانی تعاملی  ادامه روش پژوهش کیفی  11

  ادامه روش پژوهش کیفیبخش نظري:   12
  (روش اجرا، معیارهاي ورود و خروج) بخش عملی: ادامه تدوین پروپوزال

  سخنرانی تعاملی

  

  ادامه روش پژوهش کیفیبخش نظري:   13

  نقد و داوري مقاالت مرتبطبخش عملی: 

  سخنرانی تعاملی

  

  اخالق در پژوهشبخش نظري:   14
  (برآورد هزینه، مالحظات اخالقی، جدول گانت) بخش عملی: ادامه تدوین پروپوزال

  سخنرانی تعاملی

  

  اخالق در پژوهشبخش نظري: ادامه   15
  اشکال پروپوزالبخش عملی: رفع 

  سخنرانی تعاملی

  

  آشنایی مقدماتی با طراحی پرسشنامه ها در شنوایی شناسیبخش نظري:   16
  بخش عملی: رفع اشکال و تحویل پروپوزال

  نحوه پروپوزال نویسی بومی سازي پرسشنامه ها

  سخنرانی تعاملی

  

    ارزیابی پایان ترم (بخش نظري) به روش آزمون کتبی  17



 

7 
 

  :وظایف و انتظارات از دانشجو
مقرر، مطالعه منابع معرفی  س درس، انجام تکالیف در موعدالدر طول دوره نظیر حضور منظم در کو انتظارات  دانشجووظایف عمومی 

  4سالهاي ک شده و مشارکت فعال در برنامه

  نظري:بخش 

  نمره) 5آزمون پایان ترم (

  بخش عملی:

  ه)نمر 8ارائه چند مقاله و نقد آنها (

 نمره) 7( پروپوزالکامل یک تدوین 

  :روش ارزیابی دانشجو
 ذکر نوع ارزیابی : 

 √   5ارزیابی تکوینی (سازنده) -

  6(پایانی) رزیابی تراکمیا -

  
  
 

  و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 
  

  درصد از نمره کل   مبناي ارزشیابی 
  40  نمره 8ارائه مقاالت و نقد آنها:  

  35  نمره 7تدوین پروپوزال: 
  25  نمره 5پایان ترم: کتبی آزمون 

  
  

  

  

  

                                                        
 .هاي آموزشی اعم از حضوري و مجازي، لحاظ گردند دورهتوانند در همه انواع  وظایف عمومی می٤ 

5 . Formative Evaluation 
6 . Summative Evaluation 
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  :محتواي الکترونیکی ج)

 www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/ 
 Full-text PDF documents of the CONSORT 2010 Statement, CONSORT 2010 checklist, 

CONSORT 2010 flow diagram and the CONSORT 2010 Explana on and Elabora on 
document are available from: http://www.consort-statement.org/downloads  
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