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هقطع  :دکتزا

تعذاد ّاحذ 2 :

بزًاهَ کلی

جلظات

هباحث (هْضْع جلظات )

تاریخ

اّل

فلظفَ پژُّغ ّ هاُیت آى ّ ،یژگیِای اخالقی پژُّؼگز

دّم

تبییي هفاُین اطاطی پژُّغ

طْم

فزهْلَ طاسی طْال یا هظیلَ پژُّغ ؛ تبییي اُویت اجزای پژُّغ

چِارم

طْاال ت ّ اُذاف پژُّغ

پٌجن

اًْاع پژُّغ بَ ّیژٍ در علْم پشػکی  ،فزضیَ ّ اًْاع آى

ػؼن

هتغیز ّ اًْاع هتغیزُای پژُّغ

ُفتن

هقیاص ُای اًذاسٍ گیزی هتغیزُای پژُّغ

ُؼتن

هحیط ؛ جاهعَ ّ ًوًَْ پژُّغ ؛ ّ رّع ُای ًوًَْ گیزی
رّع ُا ّ ابشارُای گزدآّری دادٍ ُا

ًِن
رّایی ّ پایایی ابشار گزدآّری دادٍ ُا
دُن
رّع ُا ّ ابشارُای تحلیل دادٍ ُا
یاسدُن
اُویت هزّری بز هتْى ؛ ّ اًْاع چارچْب ُای هطالعاتی پژُّغ
دّاسدُن
پیؼٌِادات هزبْط بَ کاربزد یافتَ ُا ّ پیؼٌِادات هزبْط بَ پژُّغ ُای آتی
طیشدُن
اُویت رفزًض ُا ّهآخذ تحقیق ّ چگًْگی تؼخیص اعتبار آى ُاً ّ ،حٍْ رفزًض دُی
چِاردُن
ًحٍْ تِیَ گشارع پژُّغ ؛ هقالَ ًْیظی
پاًشدُن

وام درس  :رّظ تذقیق
تعداد واحد 2 :
 +شرح درس :
فراگیری علن پژُّع ترای فراگیرًذگاى از دیث ّرّد تَ عرصَ
تخقیق ّ اًجام پرّژٍ ُای پژُّػی ضرّرت دارد.در خالل ایي درش
داًػجْیاى درتارٍ فلطفَ تذقیق ّ هاُیت آى؛ ّ ًیس ّیژگیِای
اخالقی پژُّػگر یاد هی گیرًذّ ُوچٌیي در هْردرّظ تذقیق غاهل
اًْاع تذقیق ؛ تثییي ضْال ّ هطیلَ پژُّع ؛ ضْاالت ّ اُذاف؛
فرضیَ ّ ًْاع آى ؛ هتغیرُا ؛ هذیط ّ جاهعَ پژُّع ؛ ًوًَْ ّ
رّظ ُای ًوًَْ گیری؛ترآّرددجن ًوًَْ؛رّظ ُاّاتسارگردآّری ّ
تذلیل دادٍ ُا؛ ّ اًْاع چارچْب ُای هطالعاتی تذقیق ؛ ّ ًیس
ًذٍْ رفرًص دُی ؛ ّ پیػٌِادات هرتْط تَ کارترد یافتَ ُا ّ

پیػٌِادات هرتْط تَ پژُّع ُای تعذی....هی آهْزًذ.
ٌ +دف کلی :
آهْزظ ًذٍْ تِیَ طرح پیػٌِادی پژُّع ّ اجرای تذقیق.

 +اٌداف اختصاصی :
-1
-2
-3
-4
-5

فرهْلَ ضازی ضْال یا هطیلَ تذقیق
هػخص کردى ضْاالت ( فرضیَ ُا)ّ اُذاف پژُّع
طرادی اتسارگردآّری دادٍ ُا
اجرای آزهایػی ّ ّاقعی اتسار
آهادٍ ضازی گسارظ پژُّع هتعاقة تذلیل دادٍ ُا

 +وحوي ارزشیابی داوشجویان :
ارزغیاتی پایاًی تصْرت تػریذی ؛ عالٍّ تر ارزغیاتی
تذریجی در خالل جلطات تذریص ّ تصْرت پرضع ّ پاضخ ؛
ّ ًیس تر اضاش تکالیف ّ پرّژٍ ُای کالضی تعییي غذٍ.
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جلسً اول :
* موضوع جلسً اول  :فلظفَ پژُّغ ّ هاُیت آى ّ ،یژگیِای اخالقی پژُّؼگز

* اٌداف اختصاصی :
در پایان ایه جلسً از داوشجویان اوتظار می رود :
 -1هاُیت پژُّع را از لذاظ فلطفی تیاى کٌٌذ.
 -2اتسارُای جطتجْ گری اًطاى پژُّػگر را ًام تثرًذ.
 -3دالیل خطاهٌذی اتسارُای جطتجْگری اًطاى را تیاى کٌٌذ.
 -4درتارٍ هػکل غِرت طلثی در جریاى کػف دقیقت تْضیخ دٌُذ.
 -5رّیکردُای دل هطیلَ راکَ تاکٌْى اًطاى تجرتَ کردٍ اضت غرح
دٌُذ.
 -6پژُّع را تراضاش تفکر علوی ّ ضیطتوی تعرتف کٌٌذ.
ّ -7یژگیِای اخالقی طرفذاراى تفکرعلوی ّرّیکرد ضیطتوی راتیاى کٌٌذ.
ّ -8یژگی ُای اخالقی پژُّػگر را تیاى کٌٌذ.

روش تدریس :ضخٌراًی ؛ پرضع ّ پاضخ ؛ تفکر ًقاداًَ

وسائل کمک آموزشی مورد استفادي :
کاهپیْتر ّ ّیذیْ پرّژکتْر ؛ ّ اضتفادٍ از ًرم افسار پاّر پْیٌت

