
  یتعال بسمه

 یپزشک آموزش و درمان تبهداش وزارت یفناور و قاتیتحق معاونت

  ییدانشجو قاتیتحق یها تهیکم یهماهنگ دفتر 

 برنامه پیشنهادی مجموعه کارگاه های کوریکولوم آموزشی دانشجویان کمیته های تحقیقات دانشجوئی کشور
 

 پروپوزال نویسی کارگاه

 

 پروپوزال نويسی برنامه زمان بندی کارگاه

 زمان مدرس مبحث رديف

 (دقيقه)

 مالحظات

 تالوتی آياتی از کالم اهلل مجید  1

 بیان اهداف کارگاه

 01   

  01  معیار های انتخاب موضوع، معیار ها و نحوه نگارش عنوان: عنوان و موضوع انتخاب 2

اجزای بیان مسئله، نحوه نگارش بیان مسئله، انتخاب : ها واژه يفتعر و مسئله بیان 3

 واژه ها، اجزای بیان مسئله

 01  

ضرورت بررسی متون، نحوه استفاده از منابع يافت شده، : بازنگری منابع و اطالعات 4

 نحوه نگارش بخش بررسی متون

 01  

تصاصی، نحوه نحوه تنظیم هدف کلی، نحوه تنظیم اهداف اخ: اهداف و فرضیات 5

 تنظیم فرضیات تحقیق، نحوه نگارش اهداف و فرضیات

 01  

تعاريف و انتخاب متغیر ها، نقش متغیر ها در تحقیق، نحوه اندازه گیری : متغیر ها 6

 متغیر ها، مقیاس سنجش متغیر ها

تعريف عملی متغیر ها، تنظیم فرم اطالعاتی و پرسشنامه تحقیق، نحوه نگارش 

  متغیرها

 01  

  01  کار گروهی 7

طبقه بندی داده ها و نحوه ارائه آنها، آمار توصیفی : تحقیق در آماری مباحث 8

، جامعه مورد (قضاوت آماری)، آمار تحلیلی (شاخص های مرکزی و پراکندگی)

 بررسی،  تعداد نمونه و روش های نمونه گیری

 01  

انواع روش های تحقیق، نحوه اجرای : تحقیق اجرای نحوه و تحقیق های روش 9

تحقیق، برنامه جمع آوری داده ها،  مطالعه آزمايشی، اعتبار تحقیق، مديريت، 

 نظارت، برنامه زمانبندی و بودجه

 01  



  01  تدوين و ارائه يک پروپوزال: کارگروهی 11

  21  پرسش و پاسخ و جمع بندی 11

 

 دو: سطح کارگاه

 ساعت 6: مدت کارگاه
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  0031اصول تهیه پیشنهاديه پروژه های پژوهشی، دکتر لطیف گچکار، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کتاب ( 0 

 0036کتاب راهنمای تهیه پروپوزال پايان نامه، دکتر حسین يوسفی، انتشارات گلبهار، ( 2 

 

 

 

 

 


