بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان-دانشكده پيرا پزشكي
معاونت آموزشي
طرح برنامه درسي ) (Course Plan
شماره درس3113331:

نام درس :روش تحقیق
تعداد واحد 1:واحد نظری
مخاطبان  :دانشجويان کارشناسي فناوری اطالعات سالمت
پیش نیاز:

-----

زمان برگزاري (نیمسال تحصیلي ) :اول 3114-3115

نام استاد يا هماهنگ کننده تدريس :دکتر مهناز صمدبيک
زمان و مکان مشاوره  :روز  1شنبه  -ساعت  ---31-33گروه فناوری اطالعات سالمت
شرح مختصري از درس :به منظور همكاری و مساعدت با پزشكان در امر تحقيقاتي و پژوهشي در مراکز بهداشتي و
درماني و در زمينه علوم رفتاری و بخصوص در حيطه مدارک پزشكي ،برخي از مسائل پژوهشي را مشخص نموده،
آموخته نظری را در آن زمينه با يک الگوی ساده به کار گيرد.
هدف کلي :
آشنا ساختن فراگيران با مباني نظری تحقيق و شيوه نگارش آن در زمينه فناوری اطالعات سالمت

اهداف رفتاري(اهداف ويژه عیني):
پس از اتمام برنامه دانشجو بايد قادر باشند به طور صحيحي :
پژوهش و کاوش علمي را تعريف کنند.
-

انواع تحقيق ،نحوه انتخاب موضوع و معيار های انتخاب آن را توضيح دهد.
اهداف پژوهش (هدف آرماني ،هدف کلي و اهداف ويژه ) ،سواالت و فرضيات پژوهش را شرح دهد.
اهميت پژوهش را توضيح دهد.
واژه های کليدی را تعريف کند.
اخالق در پژوهش را شرح دهد.
ف صل دوم پژوهش شامل چارچوب پنداشتي و نظری و مروری بر مطالعات انجام شده ايران و جهان را تشريح
کند.
شيوه نگارش صحيح منابع را توضيح دهد.
نقل قول های مستقيم و غير مستقيم مطالب ديگران را به شكل صحيح به کار برد.
انواع روش های پژوهش ،جامعه پژوهش و متغيرهای آن را توضيح دهد.
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روشها و ابزار گردآوری اطالعات ،روش های نمونه گيری ،تعيين حجم نمونه و تجزيه و تحليل داده ها را شرح
دهد.
اهميت بخش يافته های پژوهش را توضيح دهد.
شيوه های نمايش يافته ها و کاربرد هر يک از آن ها (جدول ،نمودار و غيره) را شرح دهد.
بخش بحث و نتيجه گيری  ،اجزای تشكيل دهنده آن (خالصه ای از يافته های ساير پژوهش ها (موافق و
مخالف) ،پيشنهاد بر اساس يافته ها و پيشنهاد برای پژوهش های بعدی) ،ارتباط اين بخش با ساير قسمت های
پژوهش را توضيح دهد.
پيوست ها را توضيح دهد.
ساختار طرح پيشنهادی (پروپوزال) و گزارش پژوهش را شرح دهد.
کار عملي در زمينه عوامل تئوری ذکر شده فوق انجام داده و حداقل پروپوزال تحقيقي دو برگي ،بخش های
مقدمه ،مواد و روش ها و پرسشنامه را تدوين نمايند.

شیوه(هاي ) تدريس :سخنراني کردن با بهره گيری از وسايل کمک آموزشي ,بحث گروهي
 به منظور افزايش اثربخشي آموزشي و نيز ايجاد انگيزه در دانشجويان بخش پاياني هر جلسه به پرسش و پاسخاختصاص داده مي شود .
رسانه هاي و يا مواد آموزشي  :ديتا پروژکتور و اساليد
زمان ارائه درس  :روز  3شنبه  -ساعت 31-33
مکان برگزاري درس  :دانشكده پيراپزشكي
روش ها و زمان سنجش و ارزشیابي دانشجو
روش

نمره

تاريخ

ساعت

نگارش پروپوزال دو برگي،
و بخش مقدمه ،مواد و روش مقاله

1

14/1/34

34-31

امتحان پايان ترم (حيطه شناختي)

33

انجام تكاليف معين شده ،مطالعه
وحضور درکالس با آمادگي

1

مقررات درس و انتظارات از دانشجويان :



حداقل نمره قبولي  31است.
تعداد دفعات مجاز غيبت در کالس  1جلسه است.
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حضور به موقع در کالس درس الزامي است.
ورود دانشجو پس از استاد مجاز نيست و تاخير منجر به عدم مجوز ورود به کالس و در نظر گرفتن
غيبت مي شود.
در صورت غيبت بيش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آيين نامه آموزشي رفتار خواهد شد.
خاموش کردن تلفن همراه در طول کالس الزامي است.
از پيشنهادات دانشجو برای ارائه بهتر کالس و ارائه مطالب درسي استقبال خواهد شد.

منابع و مواد آموزشي:
ـ روش تحقيق در علوم پزشكي  :مباني پژوهش در علوم پزشكي  ،دکتر اکبر فتوحي و دکتر نسرين کمانگر
ـ پژوهش در علوم پزشكي و بهداشت  ،دکتر محمد رضا زالي
ـ روش تحقيق در علوم پزشكي  :فاطمه رخشاني
ـ تحقيق در سيتم های بهداشتي WHO :
ـ روش تحقيق در علوم پزشكي و بهداشت  ،دکتر ژيال عابد سعيدی و امير علي اکبری
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زمان بندي و موضوعات جلسات درس
هفته

ساعت

تاريخ

3

31-33

14/1/32

تعريف پژوهش و کاوش علمي  ,پژوهش چگونه شروع ميشود  ,مراحل پژوهش

3

31-33

14/7/4

انتخاب موضوع و معيار های انتخاب آن

1

31-33

14/7/33

بيان مسئله

4

31-33

14/7/32

اهداف پژوهش (هدف آرماني ،هدف کلي و اهداف ويژه ) سواالت و فرضيات پژوهش

5

31-33

14/7/35

اهميت پژوهش و تعريف واژه های کليدی

1

31-33

14/2/3

اخالق در پژوهش

7

31-33

14/2/1

بررسي ادبيات و پيشينه پژوهش

2

31-33

14/2/31

منبع نويسي

1

31-33

14/2/31

نقل قول های مستقيم و غير مستقيم مطالب ديگران

31

31-33

14/2/11

روش پژوهش

33

31-33

14/1/7

يافته های پژوهش

33

31-33

14/1/34

بحث يافته ها

31

31-33

14/1/33

پيوست ها ،ساختار گزارش پژوهش و اخالق در پژوهش

34

31-33

14/1/32

کار عملي طرح پيشنهادی (پروپوزال دو برگي)

35

31-33

14/31/5

کار عملي طرح پيشنهادی (پروپوزال دو برگي)

31

31-33

14/31/33

کار عملي بخش مقدمه ،مواد و روش ها و پرسشنامه

عناوين

4

