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(3)طراحی پروژه های تحقیقاتی سیستم های سالمت

رحین اکرهی  
کارضٌاسی ارضد اپیدهیَلَشی

داًطگاُ ػلَم پسضکی سبسٍار

1392اسفٌد 

اهداف



اهداف 

.هقايسِ هی ضَد اّدافبا  ًتايجبرای ارزضیابی پرٍشُ تحقیق 
ِتورکس هطالؼ
پرّیس از گردآٍری دادُ ّای غیر ضرٍری
 (پرٍراًدى رٍش بررسی)سازهاًدّی

:اضراف بر 
جوغ آٍری دادُ ّا      
تجسيِ ٍ تحلیل دادُ ّا 

تفسیر اطالػات
کوک بِ بکارگیری اطالػات
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اهداف 

:چگونگی تيان اهذاف
 باضدقابل فْن بِ سادگی.

 باضد هٌطقیدارای ترتیب.

 بیاى ضدُ باضد رٍضيبِ زباًی.

 بیاى ضدُ باضدقابل اًدازُ گیری بصَرت.

 ًِباضد( قابل دستیابی)ٍاقغ بیٌا.
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اهداف 

ًطاى هی دّد کِ در اًتْای تحقیق بِ چِ ًقطِ ای خَاّین  : ّدف کلی

.  بسیار ضبیِ بِ ػٌَاى ٍ گاُ دقیقاً تکرار آى هی باضد. رسید

   بؼضی افراد صاحب ًظر اصرار دارًد کِ حتواً ّدف کلی ٍ اّداف

ضرٍع  “ هقايسِ”ٍ يا “ تؼییي”اختصاصی با کلوات قابل سٌجص هاًٌد 

.ايي هَرد دربارُ ػٌَاى تحقیق الساهی ًیست. ضَد

  ّوچٌیي ضرٍرت بیاى زهاى ٍ هکاى تحقیق در ّدف کلی بیطتر از ػٌَاى

.است
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اهداف 

.هراحل رسیدى بِ ّدف کلی را ًطاى هی دّد: اّداف اختصاصی

:   اّداف کاربردی

بر خالف اّداف قبلی خیلی دقیق ٍ قابل سٌجص ًیست ٍ سؼی هی کٌد جٌبِ ّای 

کاربردی هَضَع را ًطاى دّد

سؼی هی کٌد ًتايج جٌبی قابل تَجِ را ًطاى دّد ٍ هؼوَالً ًتايج : اّداف فرػی

تحقیق در زير گرٍّْا را تطريح هی کٌد
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اهداف 

:عنوان

تررسی شيوع عفونت هليکوتاکتر و عوامل موثر تر آن در  
1391شهرستان سثزوار  سال 
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اهداف 

(هذف کلی)

شيوع عفونت هليکوتاکتر و عوامل موثر تر آن در   تعيين

1391شهرستان سثزوار سال 
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اهداف 

:نوع مطالعه 

  تَصیفی؟

تحلیلی ؟

 تحلیلی؟–تَصیفی

1391بررسی ضیَع ػفًَت ّلیکَباکتر در ضْرستاى سبسٍار  سال : تَصیفی

بررسی ػَاهل هَثر بر ػفًَت ّلیکَباکتر در ضْرستاى سبسٍار سال : تحلیلی

1391
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اهداف

 

(Specific objectives)اهذاف اختصاصی 

اهذاف توصيفی: الف

تعيين شيوع عفونت هليکوتاکتر در شهرستان سثزوار-

تعيين شيوع عفونت هليکوتاکتر در شهرستان سثزوار ترحسة فصل-

تعيين شيوع عفونت هليکوتاکتر در شهرستان سثزوار تر حسة محله     -

 

تعيين شيوع عفونت هليکوتاکتر در شهرستان سثزوار  تر حسة جنس-



اهداف

 

اهذاف توصيفی: الف
سواالت تحقيق       

در شهرستان سثزوارعفونت هليکوتاکتر تعيين شيوع 
شيوع عفونت هليکوتاکتر در شهرستان سثزوار چقذر است؟

 
در شهرستان سثزوار ترحسة فصلعفونت هليکوتاکتر تعيين شيوع 

شيوع عفونت هليکوتاکتر در فصول مختلف سال چقذر است؟

در شهرستان سثزوار تر حسة محله عفونت هليکوتاکترتعيين شيوع  
شيوع عفونت هليکوتاکتر در محله های مختلف روستا چقذر است؟

 
در شهرستان سثزوار  تر حسة جنس عفونت هليکوتاکترتعيين شيوع 

شيوع عفونت هليکوتاکتر ته تفکيک جنس چقذر است؟



اهداف

 

اهذاف تحليلی: ب 
      
فرضيات تحقيق    

 
تعيين  راتطه شيوع عفونت هليکوتاکتر در شهرستان سثزوار تا فصل

.تين شيوع عفونت هليکوتاکتر و فصل راتطه وجود دارد

تعيين  راتطه شيوع عفونت هليکوتاکتر در شهرستان سثزوار تا محله
.تين شيوع عفونت هليکوتاکتر و محله های شهرستان راتطه وجود دارد

تعيين راتطه شيوع عفونت هليکوتاکتر در شهرستان سثزوار  تا جنس
.تين شيوع عفونت هليکوتاکتر و جنس راتطه وجود دارد


