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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** 2س روش شناسی پژوهش فی درفرم معر***   

            0311-0011- اولنيمسال                         2

 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی :                         2روش شناسی تحقيق  نام درس:

سالمت دهان و دندانپزشکی جامعه  ارائه دهنده: گروه آموزشی                                          003014 شماره درس:

 نگر

 دکتر ایمانه عسگریول درس: ئنام مس            واحد کارگاهی 0                                   عداد و نوع واحد: ت

 هرروز 39129910 تلفن و روزهای تماس:        0روش شناسی تحقيق  دروس پيش نياز:

 Email :asgari_i@dnt.mui.ac.irآدرس 

 

 

قواعد کلی و دقيق پژوهشهای حوزه ی پزشکی را با آموزش نظری و عملی به دانشجویان اصول و هدف کلی درس :  

بشناسند و در موضوعات دندانپزشکی بتوانند طراحی یک تحقيق را نوشته و هدایت کنند و از لحاظ نگارش پروپوزال 

 تحقيقاتی مستقل شوند.

 انتظار می رود در انتهای این دوره دانشجویان: اهداف اختصاصی درس:

 

 قاتی را بشناسند.جزای مختلف یک پروپوزال تحقيا -0

 را طراحی کند. در حوزه سالمت بتواند با انتخاب یک موضوع تحقيقاتی مناسب یک پروپوزال اصولی -2

 

 .روش نوشتن عنوان بر اساس موضوع و بيان مساله را بشناسند  -3

 با روش های آماری نمونه گيری و حجم نمونه آشنا شوند.- -0

 .نویسدبپروپوزال را بر اساس اصول  اهداف و فرضيات   -9

 جزئيات روش اجرای طرح را بر اساس انواع طراحی مطالعات بشناسند -6

 .نویسدبطرح را بر اساس انواع طراحی مطالعات  متغيرهایدول ج  -9

 نهادی خود طراحی مطالعه مناسب بنویسد.شپيقادر باشد برای موضوع یا فرضيه  -4

 به لزوم توانایی تحقيقات در حيطه های درمانی، آموزشی، اجتماعی اعتقاد پيدا کند. -1

 قادر باشد یک مطالعه را از لحاظ زمان بندی و بودجه برنامه ریزی کند. -01

 اخالقی و کدهای اخالق در پژوهش را شرح دهد.اصول   -00
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 :مطالعهمنابع اصلی 

 کتاب:  -

  -0340کتاب اصول پایه روش تحقيق در علوم پزشکی ، احمد زاد  -1

 

2 . Zevia Schneider, Jeff Fuller. Writing Research Proposals in the Health Sciences: A Step-by-step Guide. 

Amazon Pub.2018. 
 

 ها:ارزشيابی 

 بارم: تاریخ: --:...(الف( ابتدای دوره )آزمون ورودی، 

 نمره 41بارم: در هرجلسه اریخ:ت :ب( در طول دوره )کوئيز، تکاليف،...(

 نمره6بارم: جلسه آخر روتيشنتاریخ: ج( پایان دوره:

نمره( می باشد.  2غيبت یک جلسه به دليل موجه ) از لحاظ آموزش( پذیرفته می شود. غيبت با کسر نمره یک هفتم )غيبت:  د(

 غيبت بيش از یک جلسه حذف درس محسوب می شود.

 

 

 مباحث روش شناسی پژوهش یک پيش مطالعه برای هر جلسه:

 مقاالت مرتبط توسط اساتيد برای مطالعه بيشتر:منابع 

 تدریس و بحث می شود.اخالق در پژوهش  پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

حضور دانشجو حين برگزاری هرکالس مجازی باید چک شود و در ليست دانشجویان ثبت و مکتوب  قوانين و مقررات:

فعاليت کالسی و حضور مؤثر در کارهای گروهی با جدیت در نمره محسوب  کتبی پایان ترم، امتحان نبودنبه دليل گردد. 

 نمرات کالسی و کویزها در ليست دانشجویان ثبت می شود و در احتساب نمره استفاده می شود. ود.می ش
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 دانشکده دندانپزشکیگروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ 

 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 

 اولروتيشن  -4111-4911اول نيمسال 

 

ف
ردی

 زمان کالس انالین مدرس الفA96 گروه تاریخ 

  پنج شنبه

 خانم دکتر عسگری بيان مساله -موضوع 3/7/99 4
 

 

 صبح 44:91الی  0:91ساعت 

 جدول متغيرها -جستجوی بانکها 11/7/99 2

 مروری بر طراحی مطالعه و نمونه گيری جبرانی 9

 گردآوری داده ها  42/7/99 1

 گانت -اهداف فرضيات 1/8/99 5

 تکميل روش اجرا 8/8/99 6

 بودجه -آناليزهای آماری 11/8/99 7

 تحویل پروپوزال -اخالق در پژوهش 44/8/99 0

ف
ردی

  مدرس بA96 گروه تاریخ 

  پنج شنبه

 یانیزدخانم دکتر  بيان مساله -موضوع 3/7/99 4

 )گروه اپيدميولوژی(
 

 صبح 44:91الی  0:91ساعت 

 جدول متغيرها -جستجوی بانکها 11/7/99 2

 مروری بر طراحی مطالعه و نمونه گيری جبرانی 9

 گردآوری داده ها  42/7/99 1

 گانت -اهداف فرضيات 1/8/99 5

 تکميل روش اجرا 8/8/99 6

 بودجه -آناليزهای آماری 11/8/99 7

 تحویل پروپوزال -اخالق در پژوهش 44/8/99 0
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 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکی

 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 

 اولروتيشن  -4111-4911اول نيمسال 

 

ف
ردی

 انالینزمان کالس  مدرس الفB96 گروه تاریخ 

  پنج شنبه

خانم دکتر  بيان مساله -موضوع 3/7/99 4

 سيدمعلمی
 

 

 صبح 44:91الی  0:91ساعت 

 جدول متغيرها -جستجوی بانکها 11/7/99 2

 مروری بر طراحی مطالعه و نمونه گيری جبرانی 9

 گردآوری داده ها  42/7/99 1

 گانت -اهداف فرضيات 1/8/99 5

 تکميل روش اجرا 8/8/99 6

 بودجه -آناليزهای آماری 11/8/99 7

 تحویل پروپوزال -اخالق در پژوهش 44/8/99 0

ف
ردی

  مدرس بB96 گروه تاریخ 

  پنج شنبه

آقای دکتر نگين  بيان مساله -موضوع 3/7/99 4

 تاجی
 

 صبح 44:91الی  0:91ساعت 

 جدول متغيرها -جستجوی بانکها 11/7/99 2

 مروری بر طراحی مطالعه و نمونه گيری جبرانی 9

 گردآوری داده ها  42/7/99 1

 گانت -اهداف فرضيات 1/8/99 5

 تکميل روش اجرا 8/8/99 6

 بودجه -آناليزهای آماری 11/8/99 7

 تحویل پروپوزال -اخالق در پژوهش 44/8/99 0
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 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکی

 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 

 دومروتيشن  -4111-4911اول نيمسال 

 

ف
ردی

 زمان کالس انالین مدرس الفC96 گروه تاریخ 

  پنج شنبه

 نيلچيانخانم دکتر  بيان مساله -موضوع 49/8/99 4
 

 

 صبح 44:91الی  0:91ساعت 

 جدول متغيرها -جستجوی بانکها 6/9/99 2

 طراحی مطالعه و نمونه گيریمروری بر  13/9/99 9

 گردآوری داده ها  41/9/99 1

 گانت -اهداف فرضيات 47/9/99 5

 تکميل روش اجرا 2/11/99 6

 بودجه -آناليزهای آماری 11/11/99 7

 تحویل پروپوزال -اخالق در پژوهش 18/11/99 0

ف
ردی

  مدرس بC96 گروه تاریخ 

  پنج شنبه

آقای دکتر نگين  بيان مساله -موضوع 49/8/99 4

 تاجی
 

 صبح 44:91الی  0:91ساعت 

 جدول متغيرها -جستجوی بانکها 6/9/99 2

 مروری بر طراحی مطالعه و نمونه گيری 13/9/99 9

 گردآوری داده ها  41/9/99 1

 گانت -اهداف فرضيات 47/9/99 5

 تکميل روش اجرا 2/11/99 6

 بودجه -آناليزهای آماری 11/11/99 7

 تحویل پروپوزال -اخالق در پژوهش 18/11/99 0

  



 

6 

 

 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکی

 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 

 دومروتيشن  -4111-4911اول نيمسال 

 

ف
ردی

 زمان کالس انالین مدرس الفD96 گروه تاریخ 

  پنج شنبه

 خانم دکتر طحانی بيان مساله -موضوع 49/8/99 4
 

 

 صبح 44:91الی  0:91ساعت 

 جدول متغيرها -جستجوی بانکها 6/9/99 2

مروری بر طراحی مطالعه و نمونه  13/9/99 9

 گيری

 گردآوری داده ها  41/9/99 1

 گانت -اهداف فرضيات 47/9/99 5

 تکميل روش اجرا 2/11/99 6

7 11/11/9

9 
 بودجه -آناليزهای آماری

0 18/11/9

9 
 تحویل پروپوزال -اخالق در پژوهش

ف
ردی

  مدرس بD96 گروه تاریخ 

  پنج شنبه

 یانیزدخانم دکتر  بيان مساله -موضوع 49/8/99 4

)گروه 

 اپيدميولوژی(
 

 صبح 44:91الی  0:91ساعت 

 جدول متغيرها -جستجوی بانکها 6/9/99 2

مروری بر طراحی مطالعه و نمونه  13/9/99 9

 گيری

 گردآوری داده ها  41/9/99 1

 گانت -اهداف فرضيات 47/9/99 5

 تکميل روش اجرا 2/11/99 6

7 11/11/9

9 
 بودجه -آناليزهای آماری

0 18/11/9

9 
 تحویل پروپوزال -اخالق در پژوهش
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