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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** 2فرم معرفی درس روش شناسی پژوهش ***   
            1401-1400- اولنیمسال                        

 دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :                         2روش شناسی تحقیق  نام درس:

سالمت دهان و دندانپزشکی جامعه  ارائه دهنده: گروه آموزشی                                          413408 شماره درس:
 نگر

 دکتر ایمانه عسگريول درس: ئنام مس            واحد کارگاهی 1                                   عداد و نوع واحد: ت

 هرروز 37925594 تلفن و روزهاي تماس:        1روش شناسی تحقیق  دروس پیش نیاز:

 Email :asgari_i@dnt.mui.ac.irآدرس 

 
 

با آموزش نظري و عملی به دانشجویان اصول و قواعد کلی و دقیق پژوهشهاي حوزه ي پزشکی را هدف کلی درس :  

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

 تحقیقاتی مستقل شوند.

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

 
 اجزاي مختلف یک پروپوزال تحقیقاتی را بشناسند. -1

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

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

 با روش هاي آماري نمونه گیري و حجم نمونه آشنا شوند.- -4

 .پروپوزال را بر اساس اصول بنویسد اهداف و فرضیات   -5

 جزئیات روش اجراي طرح را بر اساس انواع طراحی مطالعات بشناسند -6

 .بنویسدطرح را بر اساس انواع طراحی مطالعات  جدول متغیرهاي  -7

 نهادي خود طراحی مطالعه مناسب بنویسد.شقادر باشد براي موضوع یا فرضیه پی -8

 به لزوم توانایی تحقیقات در حیطه هاي درمانی، آموزشی، اجتماعی اعتقاد پیدا کند. -9

 کند.قادر باشد یک مطالعه را از لحاظ زمان بندي و بودجه برنامه ریزي  -10

 اصول اخالقی و کدهاي اخالق در پژوهش را شرح دهد.  -11

 



 

۲ 
 

 :مطالعهمنابع اصلی 
 کتاب:  -

  -1381کتاب اصول پایه روش تحقیق 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:ارزشیابی 

 بارم: تاریخ: ندارد:الف) ابتداي دوره (آزمون ورودي، ...)

 نمره 14بارم: در هرجلسه تاریخ: ، ارائه ها)ب) در طول دوره (کوئیز، تکالیف

 نمره6بارم: جلسه آخر روتیشنتاریخ: ارائه پروپوزال گروه ج) پایان دوره:

نمره)  یک( دهم جلساتغیبت یک جلسه به دلیل موجه ( از لحاظ آموزش) پذیرفته می شود. غیبت با کسر نمره یک د) غیبت: 
 می باشد. غیبت بیش از یک جلسه حذف درس محسوب می شود.

 
 

 مباحث روش شناسی پژوهش یک پیش مطالعه براي هر جلسه:

 مقاالت مرتبط توسط اساتید براي مطالعه بیشتر:منابع 

 اخالق در پژوهش تدریس و بحث می شود. پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

حضور دانشجو حین برگزاري هرکالس مجازي باید چک شود و در لیست دانشجویان ثبت و مکتوب  قوانین و مقررات:

فعالیت کالسی و حضور مؤثر در کارهاي گروهی با جدیت در نمره محسوب  کتبی پایان ترم، امتحان نبودنبه دلیل گردد. 

 نمرات کالسی و کویزها در لیست دانشجویان ثبت می شود و در احتساب نمره استفاده می شود. می شود.

 
 

  



 

۳ 
 

 
 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکی

 2شناسی پژوهش روش جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 
 اولروتیشن  -1400-1401اول نیمسال 

 

ف
ردی

 

 ماژول -محل–زمان  مدرس الفA97 گروه تاریخ

  سه شنبه صبح

خانم دکتر  بیان مساله -موضوع 23/6 1
 سیدمعلمی

 

 

  جستجوي منابع  /23/6 2

 ارائه بیان مسأله گروه  /30/6 3
 جدول متغیرها

 

  مطالعهمروري بر طراحی  6/7 4

  و نمونه گیرينمونه  20/7 5

  گردآوري داده ها  20/7 6

  گانت -اهداف فرضیات 27/7 7

  تکمیل روش اجرا 4/8 8

   بودجه -آنالیزهاي آماري 4/8 9

   اخالق در پژوهش 11/8 10

   ارائه پروپوزال 11/8 11



 

۴ 
 

 دندانپزشکیگروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده 
 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

 اولروتیشن  -1400-1401اول نیمسال 
 

ف
ردی

 

 ماژول -محل–زمان  مدرس الفB97 گروه تاریخ

  سه شنبه ظهر

  خانم دکتر عسگري بیان مساله -موضوع 23/6 1

  جستجوي منابع  /23/6 2

 ارائه بیان مسأله گروه /30/6 3
 جدول متغیرها

 

  مروري بر طراحی مطالعه 6/7 4

  و نمونه گیرينمونه  20/7 5

  گردآوري داده ها  20/7 6

  گانت -اهداف فرضیات 27/7 7

  تکمیل روش اجرا 4/8 8

   بودجه -آنالیزهاي آماري 4/8 9

   اخالق در پژوهش 11/8 10

   ارائه پروپوزال 11/8 11



 

۵ 
 

و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکی گروه سالمت دهان  
 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

 اولروتیشن  -1400-1401اول نیمسال 
 

ف
ردی

 

 ماژول -محل–زمان  مدرس الفC97 گروه تاریخ

  چهارشنبه صبح

 آقاي دکتر فاخران بیان مساله -موضوع 24/6 1
 

 

  جستجوي منابع  /24/6 2

 ارائه بیان مسأله گروه /31/6 3
 جدول متغیرها

 

  مروري بر طراحی مطالعه 7/7 4

  و نمونه گیرينمونه  14/7 5

  گردآوري داده ها  21/7 6

  گانت -اهداف فرضیات 28/7 7

  تکمیل روش اجرا 5/8 8

   بودجه -آنالیزهاي آماري 5/8 9

   پژوهشاخالق در  12/8 10

   ارائه پروپوزال 12/8 11



 

۶ 
 

 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکی
 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

 اولروتیشن  -1400-1401اول نیمسال 
 

ف
ردی

 

 ماژول -محل–زمان  مدرس الفD97 گروه تاریخ

  چهارشنبه ظهر

خانم دکتر  بیان مساله -موضوع 24/6 1
 سیدمعلمی

 

 

  جستجوي منابع  /24/6 2

 ارائه بیان مسأله گروه /31/6 3
 جدول متغیرها

 

  مروري بر طراحی مطالعه 7/7 4

  و نمونه گیرينمونه  14/7 5

  گردآوري داده ها  21/7 6

  گانت -اهداف فرضیات 28/7 7

  تکمیل روش اجرا 5/8 8

   بودجه -آنالیزهاي آماري 5/8 9

   اخالق در پژوهش 12/8 10

   ارائه پروپوزال 12/8 11

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۷ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکی

 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 
 اولروتیشن  -1400-1401اول نیمسال 

 

ف
ردی

 

 ماژول -محل–زمان  مدرس الفE97 گروه تاریخ

  دوشنبه صبح

 خانم دکتر طحانی بیان مساله -موضوع 22/6 1
 کارورزي رزیدنت

 

  جستجوي منابع  /22/6 2

 ارائه بیان مسأله گروه /29/6 3
 جدول متغیرها

 

  مروري بر طراحی مطالعه 12/7 4

  و نمونه گیرينمونه  19/7 5

  گردآوري داده ها  19/7 6

  گانت -اهداف فرضیات 26/7 7

  تکمیل روش اجرا 3/8 8

   بودجه -آنالیزهاي آماري 3/8 9

   اخالق در پژوهش 10/8 10

   ارائه پروپوزال 10/8 11



 

۸ 
 

 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکی
 2شناسی پژوهش روش جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

 اولروتیشن  -1400-1401اول نیمسال 
 

ف
ردی

 

 ماژول -محل–زمان  مدرس الفF97 گروه تاریخ

  دوشنبه ظهر

آقاي دکتر نگین  بیان مساله -موضوع 22/6 1
 تاجی

 

 

  جستجوي منابع  /22/6 2

 ارائه بیان مسأله گروه /29/6 3
 جدول متغیرها

 

  مطالعهمروري بر طراحی  12/7 4

  و نمونه گیرينمونه  19/7 5

  گردآوري داده ها  19/7 6

  گانت -اهداف فرضیات 26/7 7

  تکمیل روش اجرا 3/8 8

   بودجه -آنالیزهاي آماري 3/8 9

   اخالق در پژوهش 10/8 10

   ارائه پروپوزال 10/8 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۹ 
 

 
 
 
 
 
 
 
اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکیگروه سالمت دهان و دندانپزشکی   

 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 
 دومروتیشن  -1400-1401اول نیمسال 

 

ف
ردی

 

 ماژول -محل–زمان  مدرس بA97 گروه تاریخ

  رشنبه ظهراچه

 خانم دکتر عسگري بیان مساله -موضوع /19/8 1
 کارورزي رزیدنت

 

 

  جستجوي منابع  /19/8 2

 ارائه بیان مسأله گروه /26/8 3
 جدول متغیرها

 

  مروري بر طراحی مطالعه /3/9 4

  و نمونه گیرينمونه  /10/9 5

  گردآوري داده ها  /17/9 6

  گانت -اهداف فرضیات /24/9 7

  تکمیل روش اجرا /1/10 8

   بودجه -آنالیزهاي آماري /1/10 9

   اخالق در پژوهش /8/10 10

   ارائه پروپوزال /8/10 11



 

۱۰ 
 

 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکی
 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

 دومروتیشن  -1400-1401اول نیمسال 
 

ف
ردی

 

 ماژول -محل–زمان  مدرس بB97 گروه تاریخ

  چهارشنبه صبح

 خانم دکتر عسگري مسالهبیان  -موضوع /19/8 1
 

 

  جستجوي منابع  /19/8 2

 ارائه بیان مسأله گروه /26/8 3
 جدول متغیرها

 

  مروري بر طراحی مطالعه /3/9 4

  و نمونه گیرينمونه  /10/9 5

  گردآوري داده ها  /17/9 6

  گانت -اهداف فرضیات /24/9 7

  تکمیل روش اجرا /1/10 8

   بودجه -آنالیزهاي آماري /1/10 9

   اخالق در پژوهش /8/10 10

   ارائه پروپوزال /8/10 11



 

۱۱ 
 

 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکی
 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

 دومروتیشن  -1400-1401اول نیمسال 
 

ف
ردی

 

 ماژول -محل–زمان  مدرس بC97 گروه تاریخ

  دوشنبه صبح

 خانم دکتر نیلچیان بیان مساله -موضوع /17/8 1
 

 

  جستجوي منابع  /17/8 2

 ارائه بیان مسأله گروه /24/8 3
 جدول متغیرها

 

  مروري بر طراحی مطالعه /1/9 4

  و نمونه گیرينمونه  /8/9 5

  گردآوري داده ها  /15/9 6

  گانت -اهداف فرضیات /22/9 7

  تکمیل روش اجرا /29/9 8

   بودجه -آنالیزهاي آماري /29/9 9

   اخالق در پژوهش /6/10 10

   ارائه پروپوزال /6/10 11



 

۱۲ 
 

 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکی
 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

 دومروتیشن  -1400-1401اول نیمسال 
 

ف
ردی

 

 ماژول -محل–زمان  مدرس بD97 گروه تاریخ

  دوشنبه ظهر

 آقاي دکتر فاخران بیان مساله -موضوع /17/8 1
 

 

  جستجوي منابع  /17/8 2

 ارائه بیان مسأله گروه /24/8 3
 جدول متغیرها

 

  مروري بر طراحی مطالعه /1/9 4

  و نمونه گیرينمونه  /8/9 5

  گردآوري داده ها  /15/9 6

  گانت -اهداف فرضیات /22/9 7

  تکمیل روش اجرا /29/9 8

   بودجه -آنالیزهاي آماري /29/9 9

   اخالق در پژوهش /6/10 10

   ارائه پروپوزال /6/10 11

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱۳ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکی

 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 
 دومروتیشن  -1400-1401اول نیمسال 

 

ف
ردی

 

 ماژول -محل–زمان  مدرس بE97 گروه تاریخ

  سه شنبه ظهر

 خانم دکتر طحانی بیان مساله -موضوع /18/8 1
 

 

  جستجوي منابع  /18/8 2

 ارائه بیان مسأله گروه /25/8 3
 متغیرهاجدول 

 

  مروري بر طراحی مطالعه /2/9 4

  و نمونه گیرينمونه  /9/9 5

  گردآوري داده ها  /16/9 6

  گانت -اهداف فرضیات /23/9 7

  تکمیل روش اجرا /30/9 8

   بودجه -آنالیزهاي آماري /30/9 9

   اخالق در پژوهش /7/10 10

   ارائه پروپوزال /7/10 11



 

۱۴ 
 

 دهان و دندانپزشکی اجتماعی ـ دانشکده دندانپزشکیگروه سالمت 
 2روش شناسی پژوهش جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

 دومروتیشن  -1400-1401اول نیمسال 
 

ف
ردی

 

 ماژول -محل–زمان  مدرس بF97 گروه تاریخ

  سه شنبه صبح

آقاي دکتر نگین  بیان مساله -موضوع /18/8 1
 تاجی

 

 

  جستجوي منابع  /18/8 2

 ارائه بیان مسأله گروه /25/8 3
 جدول متغیرها

 

  مروري بر طراحی مطالعه /2/9 4

  و نمونه گیرينمونه  /9/9 5

  گردآوري داده ها  /16/9 6

  گانت -اهداف فرضیات /23/9 7

  تکمیل روش اجرا /30/9 8

  بودجه -آنالیزهاي آماري /30/9 9

  در پژوهش اخالق /7/10 10

   ارائه پروپوزال /7/10 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


