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ًحَُ ارزیبثی:
حضَر فؼبل در کالض ٍ هؽبرکت در ثحثّبی گرٍّی
ارائِ کٌفراًط
آهَزى کتجی پبیبى دٍرُ

ؼوبرُ

تبریخ

اّذاف هیبًی (رئَض

اّذاف ٍیصُ (ثر اظبض ظِ حیغِ اّذاف

جلعِ

جلعِ

هغبلت)

آهَزؼی  :ؼٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حرکتی)

رٍغ
یبددّی
یبدگیری

ثیبى هعئلِ را ثرای ییک هَضَع پصٍّؽی

اجرای درظت هراحل
1

هختلف تْیِ یک عرح
پصٍّؽی

هَاد ٍ ٍظبیل
آهَزؼی

تبریخ
جلعِ
ٍزهبى

تکبلیف

ًحَُارزؼیبثی

داًؽجَ

ٍدرصذ آى

ٍیذئَ

ثذرظتی ثٌَیعذ.

پرٍشکتَر

اّذاف کلی عرح پصٍّػ را ثذرظتی ثٌَیعذ.

کبهپیَتر

اّذاف اختصبصی عرح پصٍّػ را ثذرظتی

ٍایت ثرد

ثٌَیعذ.
رٍغ اًجبم عرح پصٍّؽی را ثِ تفضیل
ثٌَیعذ.

اهتحبى تئَری
ظخٌراًی

هغبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

هَاد ٍ هٌبثغ الزم ثرای اًجبم عرح را لیعت
ًوبیذ.
جذٍل گبًت را ثذرظتی رظن کٌذ.
ثَدجِ ثٌذی عرح پصٍّؽی را ثذرظتی اًجبم
دّذ.
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هؼبرفِ ،ارزؼیبثی آغبزیي،

رٍغ ػلوی پصٍّػ ٍ هراحل هختلف آًرا ثیبى

تجییي اًتظبرات -تؼریف

کٌذ .

پصٍّػ،اًَاع تحقیقبت از

چگًَگی عرح هعئلِ ٍ ٍیصگی ّبی هَضَع

دیذگبّْبی هختلف ،رٍغ

پصٍّػ را تَضیح دّذ .

ػلوی پصٍّػ ٍ هراحل

اًَاع ،ؼرایظ ٍ ًحَُ تٌظین اّذاف ،ظَاالت

اًجبم پصٍّػ ٍ ًَؼتي

فرضیِ ّب ٍ پیػ فرضْبی پصٍّؽی را ثیبى

پرٍپَزال

ًوبیذ .

ٍیذئَ
پرٍشکتَر
ظخٌراًی
هجبحثِ

اهتحبى تئَری

کبهپیَتر
ٍایت ثرد

هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هرٍری ثر هتَى ٍ هٌجغ
ًَیعی ،هتغیر ّبی
3

پصٍّػ(تؼریف،اًَاع،هقیبض
هتغیر ّب)

ٍیذئَ

 .1هتغیر ٍ اًَاع آى در پصٍّػ را تؼریف

پرٍشکتَر

کٌذ
 .2پصٍّػ ّب را از جْبت هختلف تقعین

کبهپیَتر

ثٌذی ًوَدُ ٍ ثب اًَاع تحقیقبت را ثب

ظخٌراًی

ّن هقبیعِ ًوبیذ.

هجبحثِ

ٍایت ثرد

اهتحبى تئَری
هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

تؼریف ٍ ٍیصگیْبی جبهؼًِ ،وًَِ ٍ هحیظ
پصٍّػ را ثیبى داؼتِ رٍؼْبی هْن ًوًَِ گیری
را تَضیح دّذ
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تْیِ یک پرظؽٌبهِ یب فرم

اًَاع ظئَاالت ثبز ٍ ثعتِ ثرای ظبخت

ٍیذئَ

جوغ آٍری دادُ ّب

پرظؽٌبهِ را عراحی ًوبیذ.

پرٍشکتَر

پبیبیی پرظؽٌبهِ را اًذازُ گیری ًوبیذ.

ظخٌراًی

کبهپیَتر

رٍایی پرظؽٌبهِ را اًذازُ گیری ًوبیذ.

هجبحثِ

ٍایت ثرد

چک لیعت هرثَط ثِ جوغ آٍری دادُ ّب را
ثراظبض اّذاف اختصبصی پصٍّػ عراحی
ًوبیذ.

اهتحبى تئَری
هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ؼوبرُ

تبریخ

اّذاف هیبًی

اّذاف ٍیصُ (ثر اظبض ظِ حیغِ اّذاف آهَزؼی :

جلعِ

جلعِ

(رئَض هغبلت)

ؼٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حرکتی)

رٍغ
یبددّی
یبدگیری

هَاد ٍ ٍظبیل
آهَزؼی

تبریخ
جلعِ
ٍزهبى

تکبلیف

ًحَُارزؼیبثی

داًؽجَ

ٍدرصذ آى

ثب تَجِ ثِ ًَع هغبلؼِ ٍ هتغیرّبی یک عرح
پصٍّؽی فرهَل هٌبظت حجن ًوًَِ را اًتخبة
تؼییي رٍغ ًوًَِ
گیری ٍ حجن ًوًَِ
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الزم ثرای اًجبم
یک پرٍشُ پصٍّػ
داًؽجَ

ًوبیذ.
قبدر ثِ اظتفبدُ از ًرم افسارّبی تؼییي حجن ًوًَِ
ثبؼذ.
رٍغ ًوًَِ گیری تصبدفی ظبدُ را تَضیح دّذ.
رٍغ ًوًَِ گیری ظیعتوبتیک را تَضیح دّذ.

ٍیذئَ
ظخٌراًی

پرٍشکتَر

هجبحثِ

کبهپیَتر

اهتحبى تئَری
هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍایت ثرد

رٍغ ًوًَِ گیری خَؼِ ای را تَضیح دّذ.
رٍغ ًوًَِ گیری غیرتصبدفی را تَضیح دّذ.
ثب تَجِ ثِ ثَدجِ عرح ٍ ًَع هغبلؼِ رٍغ ًوًَِ
گیری هٌبظت را اًتخبة ًوبیذ.
اجسای هختلف آزهَى فرضیِ را تَضیح دّذ.
خغبی ًَع اٍل ٍ دٍم را تَضیح دّیذ.
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ثکبرگیری رٍغ

تَزیغ  ٍ tهفَْم آزهَى آهبری  tداًؽجَیی ٍ

ٍیذئَ

ّبی هختلف آهبر

زٍجی را تَضیح دّذ .

ظخٌراًی

پرٍشکتَر

تَصیفی در گسارغ

تَزیغ  ٍ chi squareهفَْم آزهَى Chi square

هجبحثِ

کبهپیَتر

پرٍشُ تحقیقبتی

را تَضیح دّذ.

اهتحبى تئَری
هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍایت ثرد

تَزیغ دٍجولِ ای ٍ هفبّین هرثَط ثِ احتوبالت را
تَضیح دّذ.
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هفَْم ّوجعتگی ٍ رگرظیَى را تَضیح دّذ.
تَزیغ ٍ Fهفَْم آزهَى آهبری Fرا تَضیح دّذ.
هفَْم حذٍد اعویٌبى را ثرای ًعجت ،هیبًگیي،
 hazard ratio ،Relate risk ، odds ratioرا
تَضیح دّذ.
ثب اظتفبدُ از ًرم افسارّبی آهبری آزهًَْبی
آهبری را اًجبم دّذ
ثب اظتفبدُ از ًرم افسارّبی آهبری حذٍد اعویٌبى
را هحبظجِ ًوبیذ.

اظتفبدُ از رٍغ
ّبی EBMثرای
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جعتجَی هقبالت
پسؼکی در پبظخ ثِ
ظئَال پصٍّؽی

هفَْم  Gray literteneرا تَضیح دّذ

ٍیذئَ

 Publication Biasرا تَضیح دّذ

پرٍشکتَر

اجسای یک ظئَال پصٍّؽی را در قبلتPICO

کبهپیَتر

اهتحبى تئَری

ٍایت ثرد

هیبى دٍرُ ٍ

عراحی ًوبیذ.

ظخٌراًی

هقبالت پسؼکی هرتجظ ثب ظئَال پصٍّؽی خَد را از

هجبحثِ

هغبلؼِ هٌبثغ

پبیبى دٍرُ

هذالیي جعتجَ ًوبیذ.
هقبالت پسؼکی هرتجظ ثب ظئَال پصٍّؽی خَد را از
کبکریي جعتجَ ًوبیذ.

اظتفبدُ از رٍؼْبی
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 EBMثرای
ارزیبثی ًقبداًِ
هقبالت پسؼکی

یک هقبلِ از ًَع هقبالت تعت ّب تعخیصی را هَرد

ٍیذئَ

ارزیبثی ًقبداًِ قرار دّذ.

پرٍشکتَر

یک هقبلِ از ًَع هقبالت کبرآزهبیی ّبی ثبلیٌی را

ظخٌراًی

کبهپیَتر

هَرد ارزیبثی ًقبداًِ قرار دّذ.

هجبحثِ

ٍایت ثرد

یک هقبلِ از ًَع هقبالت پیػ آگْی را هَرد ارزیبثی

اهتحبى تئَری
هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ًقبداًِ قرار دّذ.
یک هقبلِ از ًَع هقبالت هَرد – ؼبّذی را هَرد
ارزیبثی ًقبداًِ قرار دّذ.
یک هقبلِ از ًَع هقبالت ّوگرٍّی را هَرد ارزیبثی
ًقبداًِ قرار دّذ.
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جبهؼًِ ،وًَِ ٍ

تؼریف ٍ ٍیصگیْبی جبهؼًِ ،وًَِ ٍ هحیظ پصٍّػ را

هحیظ پسٍّػ

ٍیذئَ

ثیبى داؼتِ رٍؼْبی هْن ًوًَِ گیری را تَضیح دّذ .

ظخٌراًی

پرٍشکتَر

اّویت ٍ جبیگبُ اصَل اخالقی در تحقیق را ثیبى کٌذ .

هجبحثِ

کبهپیَتر

اهتحبى تئَری
هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍایت ثرد
کبرثرد ًتبیج ٍ

اّویت ٍ جبیگبُ اصَل اخالقی در تحقیق را ثیبى کٌذ

اصَل اخالقی در
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پصٍّػ

ثب ثکبر گیری فرآیٌذ تحقیق یک عرح پصٍّؽی را
تذٍیي ًوبیذ .

تفعیر ٍ اًتؽبر ًتبیج
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پصٍّػ

ٍیذئَ
ظخٌراًی
هجبحثِ

 .1چگًَگی ثکبرگیری ًتبیج تحقیقبت در ػول را
ثیبى ًوبیذ.
ً .2حَُ اًتؽبر ًتبیج تحقیق را تَضیح دّذ.

اهتحبى تئَری

پرٍشکتَر
کبهپیَتر

هغبلؼِ هٌبثغ

ٍایت ثرد
ٍیذئَ

ظخٌراًی

پرٍشکتَر

هجبحثِ

کبهپیَتر
ٍایت ثرد

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

اهتحبى تئَری
هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

