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  هستی بخش یکتای به نام

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 پیراپزشکی دانشکده 

  3 تعداد واحد :                                                 روش تحقیق نام درس :

  3396-3395 اول :تحصیلی نیمسال                                                               - پیش نیاز :

     نظری نوع درس :       فن آوری اطالعات سالمتكارشناسي : /رشتهمقطع

  : مدرس

 عضو هیئت علمي گروه فن آوری اطالعات سالمت –دكتر تحویلدارزاده 

 

  هدف کلی :

 مدیریت حوزهو وری اطالعات سالمتآ فراگیران با مباني نظری تحقیق و شیوه نگارش آن در زمینه فن یيآشنا

  بهداشتي اطالعات

  ی :اختصاصاهداف 

 پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود : 

 پژوهش و كاوش علمي را تعریف كنند.  -

  را بیان نمایند.مراحل پژوهش  -

 را توضیح دهند.انتخاب موضوع و معیارهای انتخاب آن   -

 را بازگو كنند.بیان مسئله  ساختار -

 را تشریح نمایند.االت و فرضیات پژوهش ؤس ،اهداف پژوهش )هدف آرماني، هدف كلي و اهداف ویژه (  -

 را ذكر كنند.اهمیت پژوهش چگونگي نگارش   -

  را توصیف كنند. تعریف واژه های كلیدینحوه   -

 را طرح كنند.اخالق در پژوهش جنبه های   -
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 .را بیان كنندبررسي ادبیات و پیشینه پژوهش  چگونگي -

 صحیح را انجام دهند.منبع نویسي  شیوه -

 را تشریح نمایند.روش پژوهش   -

 بیان كنند.را یافته های پژوهش ثبت  چگونگي -

 را بازگو كنند.پیوست ها  و منابع ،بحث یافته ها  -

 ساختار مقاله علمي را تبیین نمایند. -

 نمایند.كتبي آن را ارائه گزارش و  ندانجام ده عملي را به طورتئوری ذكر شده مباني  -

 رح مختصر درس :ش

آشنا  بهداشتي اطالعات مدیریتدر این درس دانشجویان با مباحث مقدماتي و الفبای روش تحقیق با تأكید بر حوزه 

 مي شوند.

 نحوه ارائه درس : 

 سخنراني ، پرسش و پاسخ

 رسانه ها یا وسایل کمک آموزشی :

 و... ، خالصه مقاالت همایش هاپژوهشي-مجالت علمي ،، تابلوی سفیددیتاپروژكتور اورهد،

 نمره                     تاریخ                                                                             :              نحوه ارزیابی 

 3           و فرهنگ علميحضور منظم و شركت فعال در كالس   -3

                        طبق تقویم                        9                                                  تشریحيامتحان پایان ترم  -2

 آخرین جلسه كالس                        31                                         )شفاهي و كتبي( Paperارائه  -3

  آموزشی:مقررات 

  ركت فعال در كالس اشمحضور منظم و 

 عملي تكالیف انجام 
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 رعایت فرهنگ كالسي و علمي 

 8-31شنبه مشاوره: ساعات 

  منابع :

 ـ روش تحقیق در علوم پزشكي : مباني پژوهش در علوم پزشكي ، دكتر اكبر فتوحي و دكتر نسرین كمانگر 

 ـ پژوهش در علوم پزشكي و بهداشت ، دكتر محمد رضا زالي 

 نامه در مطالعات علوم پزشكي ، سرور اسیوند سشاصول طراحي پر-

 ـ روش تحقیق در علوم پزشكي : فاطمه رخشاني 

 WHOـ تحقیق در سیتم های بهداشتي : 

 ـ روش تحقیق در علوم پزشكي و بهداشت ، دكتر ژیال عابد سعیدی و امیر علي اكبری 

-Abdelhak , Mervat , Grostick , Sara , Hanken , Mary Alice & Jacobs , Ellen (2001) . 
Health Information : Management of a Strategic Resource (2nd ed.).USA , 
Philadelphia: W.B.Saunders Company . 

 

 عنوان تاریخ جلسه

 تعريف پژوهش و كاوش علمي , پژوهش چگونه شروع مي    1
 شود , مراحل پژوهش 

 انتخاب موضوع و معيارهاي انتخاب آن
2  

 بيان مسئله 

، اهداف پژوهش )هدف آرماني، هدف كلي و اهداف ويژه (   3
 االت و فرضيات پژوهش ؤس

4  
 تعريف واژه هاي كليدي ،اهميت پژوهش

5  
 اخالق در پژوهش 

6  
 بررسي ادبيات و پيشينه پژوهش 

 منبع نويسي   7

 نقل قول هاي مستقيم و غير مستقيم مطالب ديگران
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8  
 های جستجوی منابع اطالعاتیروش 

  11و  11 ، 9
 روش پژوهش

12  
 يافته هاي پژوهش 

13  
 پيوست ها  ،منابع، بحث يافته ها

14  
 ساختار گزارش پژوهش 

15  
 کار عملی

16  
 کار عملی

 


