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دکتراي آموزش پزشکی:حصیلیتيرشتهو مقطع آموزش پزشکی:گروه آموزشییپزشک:دانشکده
:یش نیازپعملی:دنوع واح2:تعداد واحدی در آموزش پزشکیشبه تجربقاتیتحق:نام درس

:مکان برگزاري:زمان برگزاري کالسندارد
، عضو هیأت علمی گروه آموزش پزشکیدکتر زهره سهرابی:مسئول درس8:تعداد دانشجویان

دکتر زهره سهرابی:مدرس
:شرح دوره

درس بـه  نیـ ايکـاربرد يو ضـرورت انجـام پـژوهش هـا    يو نظـر یروزافزون به ارتقاء دانـش عملـ  ازیبا توجه به ن
رانیگردد، تا فراگیارائه میدر آموزش پزشکیشبه تجرباتقیتحقيو و روش هامیبا مفاهرانیفراگییمنظورآشنا

.ابندیآن مهارت ياجرايهاوهیخود و شیمتناسب با عنوان انتخابیروش پژوهشیدر انتخاب و طراح
: هدف کلی

. حل مسائل پژوهش در آموزشيبرایشبه تجربقاتیمناسب تحقیکسب مهارت در انتخاب و کاربرد طراح

:اصیاختصاهداف 
:رودیانتظار مریدوره از فراگانیدر پا

:کندفیرا تعریشبه تجربيانواع پژوهش ها
یو استنتاج علتیعل

بر طرح پژوهشيمقدمه ا
یطرح پژوهش تجرب

ییبر روايمقدمه ا
یدرونییروا

یشبه تجربیپژوهشيطرح ها
یوستگیناپونیطرح رگرس

Discontinuity design – Double cutoff regression
The proxy pretest design

Post sample design – the separate pre
The double pretest design

Switching replication design
The nonequivalent depentent variables design

The patern maching design
The regression point displaments design

انتخاب طرح مناسب
.سدیپروپوزال بنویاز انواع پژوهش شبه تجربیکیبر اساس 

.را مورد نقد قرار دهدیشبه تجربيپروپوزال ها
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:هاي تدریسشیوه
*پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله*بحث گروهی

:وظایف و تکالیف دانشجو
هاي درسیارائه پروژه

:  وسایل کمک آموزشی
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
--------------------------------------------------------- يفرديهاتیشرکت فعال درفعال-
------------------------------------------------------- یگروهيهاتیشرکت فعال درفعال-
------------------------------------------------------------------ یارائه پروپوزال گروه-
يارائه پروپوزال فرد-

نوع آزمون
پروژه عملی

: منابع پیشنهادي براي مطالعه
:انگلیسیمنابع-

1.Giles,david( The latest edition) Advanced Research in Psychology. Routledge
2. Related articles

ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر سهرابییشبه تجربيانواع پژوهش ها1
دکتر سهرابییو استنتاج علتیعل2
دکتر سهرابیبر طرح پژوهشيامقدمه3
دکتر سهرابییطرح پژوهش تجرب4
دکتر سهرابی، روایی درونیییبر روايمقدمه ا5
دکتر سهرابییشبه تجربیپژوهشيطرح ها6
دکتر سهرابییوستگیناپونیطرح رگرس7
8Discontinuity design – Double cutoff regressionدکتر سهرابی
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9The proxy pretest designدکتر سهرابی
10Post sample design – the separate preدکتر سهرابی
11The double pretest designدکتر سهرابی
12Switching replication designدکتر سهرابی
13The nonequivalent depentent variables designدکتر سهرابی
14The patern maching designدکتر سهرابی
15The regression point displaments designدکتر سهرابی
یپروپوزال شبه تجربنوشتن 16
یپروپوزال شبه تجربنقد 17


