دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده پيراپزشكي-معاونت آموزشی

فرم خالصه تدوين طرح درس استاد در نيمسال ...
تؼذاد کل ٍاحذ 2 :

ػٌَاى درس  :رٍش تحقیق

تئَری 

ػولی

ّذف کلی درس  :آضٌب سبختي داًطجَيبى بب هْوتريي هفبّین ٍ هٌببغ هرجغ پسضکی ٍ ػلَم ٍابستِ
رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی داًطجَيبى  :کبرضٌبسی ارضذ
جلسِ

گرٍُ آهَزضی  :گرٍُ کتببذاری ٍ اطالع رسبًی پسضکی
پیص ًیبز :

ًبم هذرس/هذرسیي  :اػظن ضبّبذاغی – هرين ضکفتِ -هرين کبزراًی
رٍش تذريس

رئَس هطبلب

ٍسبيل کوک آهَزضی هَرد استفبدُ

ثخص هرثَط ثِ خبًن ضبّجذاغی -جلسِ اٍل تب پٌجن
هفبّین پژٍّص (تؼریف ػلن ،تؼریف پژٍّصٍ ،یژگی ّبی پژٍّص ػلوی ،اّذاف پژٍّص ّبی ػلوی ٍ

سخٌراًی ثب تبکیذ ثر ثؼذ هسئلِ

1

)..

هحَری

2

اًتخبة هَضَع پژٍّص هٌبست ٍ هالحظبت هرثَط ثِ آى  /تذٍیي ػٌَاى پژٍّص

سخٌراًی ثب تبکیذ ثر ثؼذ هسئلِ

3

ثیبى هسئلِ (اّویت  ،سبختبر ٍ ًحَُ ًگبرش آى ) /اّذاف ٍ پرسطْبی پژٍّص

4

هرٍر هٌبثغ

5

استٌبد

اثسارّبی ػوَهی تذریس
اثسارّبی ػوَهی تذریس

هحَری
کبر ػولی ثب گرٍُ ّبی کَچک کبری
سخٌراًی ثب تبکیذ ثر ثؼذ هسئلِ اثسارّبی ػوَهی تذریس
هحَری
کبر ػولی ثب گرٍُ ّبی کَچک کبری
سخٌراًی ثب تبکیذ ثر ثؼذ هسئلِ ایٌترًت  ,اثسارّبی ػوَهی تذریس
هحَری
کبر ػولی ثب گرٍُ ّبی کَچک کبری
سخٌراًی ثب تبکیذ ثر ثؼذ هسئلِ اثسارّبی ػوَهی تذریس
هحَری
کبر ػولی ثب گرٍُ ّبی کَچک کبری
ثخص خبًن کبزراًی -جلسِ ضطن تب دّن
6

فرضیه -انواع فرضیه -آزمون فرضیه -ارزیابی فرضیه

سخٌراًی ثب تبکیذ ثر ثؼذ هسئلِ
هحَری
کبر ػولی ثب گرٍُ ّبی کَچک کبری

اثسارّبی ػوَهی تذریس

هالحظبت

"

"
"

7

متغیرها -انواع -نقص -نوع -مقیاس -نمونه گیری-جامعه پژوهص
روش پژوهص پیمایطی(توصیفی  -تحلیلی)

"

9

مطالعه تطبیقی  -مطالعه ارزضیابانه

"

"

10

پژوهص کیفی

"

"

8

بخص مربوط به خانم ضکفته -جلسه یازدهم تا پانسدهم
11

پژٍّص تبریخی -پژٍّص هستٌذ -پژٍّص کتبثخبًِ ای

"

"

12

هطبلؼِ هرٍری -پژٍّص تجرثی

"

"

13

اداهِ پژٍّص تجرثی – رٍش ّبی هْن پژٍّص در ػلَم پسضکی

"

"

14

رٍش تحلیل هحتَا

"

"

15

ضیَُ استخراج هقبلِ از پبیبى ًبهِ

"

"

16

رفغ اضکبل

17
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