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دانشكده پيراپزشكي-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان  

يمعاونت آموزش  

 ( Course Plan) يطرح برنامه درس

 

 

                    3113331-3113331:   شماره درس                                           پروژه تحقیق :نام درس

 عمليواحد   3 -واحد تئوری  1: تعداد واحد 

 فناوری اطالعات سالمتکارشناسي ان يدانشجو مخاطبان :

 3194-3195 دوم :( يلیتحص نیمسال) يزمان برگزار                                                روش تحقيق  :پیش نیاز

 کيمهناز صمدب دکتر س:يا هماهنگ کننده تدرينام استاد 

 فناوری اطالعات سالمتگروه  ---31-31ساعت  -روز  شنبه زمان و مکان مشاوره : 

 

با توجه به زمينه های جديد استفاده از تكنولوژی اطالعات و ساير فن آوری ها و پيشرفت ها  شرح مختصري از درس:

در مديريت اطالعات الزم است دانشجويان اين رشته توانايي انتخاب يک موضوع پژوهشي، تهيه و تنظيم پيشنهاد تحقيق 

 م عملي پروژه را کسب نمايند.و انجا

 

 هدف کلي :

 انجام عملي يک پروژه تحقيقاتي در زمينه فناوری و اداره اطالعات سالمت و تهيه وتنظيم گزارش آن
 

 اهداف رفتاري)اهداف ويژه عیني(:

 باشد به طور صحيحي :قادر بايد پس از اتمام برنامه دانشجو 

 مروری بر درس روش تحقيق داشته باشند . -

 پروپوزال تحقيقاتي در زمينه مدارک پزشكي براساس روش تحقيق تهيه کنند. -

 ابزار مناسب گردآوری اطالعات را تنظيم کنند. -

 اطالعات را به روش مناسب جمع آوری کنند. -

 جداول و نمودار ها براساس يافته ها تهيه کنند. -

 بحث و نتيجه گيری و گزارش نهايي را ارائه دهند. -

 ه ی تحقيقي اصيل برگرفته از پژوهش انجام شده تهيه کند.مقال -

 

 يبحث گروهارئه بازخورد، بررسي پيشرفت کار، س: ي( تدر يوه)هایش

 د ياسالپروژکتور و ديتا  : يا مواد آموزشيو  يرسانه ها

 31-31 شنبه روز  زمان ارائه درس : 
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 يراپزشكي: دانشكده پ درس يمکان برگزار

 دانشجو يابیو ارزش روش ها و زمان سنجش

 روش نمره تاريخ ساعت

پروپوزال تحقيقاتي در زمينه مدارک  5 طول ترم تحصيلي 

 پزشكي براساس روش تحقيق
 مقاله نهايي حاصل از تحقيق 31 طول ترم تحصيلي 

ارائه گزارش پروژه انجام شده در  1 اتمام پروژه 

 کالس يا گروه آموزشي
  1-3 پذيرش مقاله برای چاپ يا همايش  

 )نمره تشويقي(

 

 ان :يمقررات درس و انتظارات از دانشجو

  است. 31حداقل نمره قبولي 

  است.ارائه گزارش پيشرفت کار در زمان های مقرر ضروری 
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و موضوعات جلسات درس يمان بندز  

 عناوين تاريخ ساعت هفته

3 31-31  تحقيق مروری بر درس روش 33/33/94 

1 31-31  ادامه جلسه قبل–مروری بر درس روش تحقيق  31/33/94 

1 31-31  براساس روش تحقيق فناوری اطالعات سالمتتهيه پروپوزال تحقيقاتي در زمينه  15/33/94 

4 31-31 براساس روش  فناوری اطالعات سالمتتهيه پروپوزال تحقيقاتي در زمينه   1/31/94 

 تحقيق

5 31-31  براساس روش تحقيق فناوری اطالعات سالمتتهيه پروپوزال تحقيقاتي در زمينه  9/31/94 

6 31-31  تنظيم ابزار مناسب گرد اوری اطالعات 36/31/94 

3 31-31  ادامه جلسه قبل –تنظيم ابزار مناسب گرد اوری اطالعات  11/31/94 

1 31-31  سه قبلادامه جل –تنظيم ابزار مناسب گرد اوری اطالعات  35/3/95 

9 31-31  جمع اوری اطالعات به روش مناسب 11/3/95 

31 31-31  ادامه جلسه قبل –جمع اوری اطالعات به روش مناسب  19/3/95 

33 31-31  تهيه جداول و نمودار ها براساس يافته ها 5/1/95  

31 31-31  ادامه جلسه قبل –تهيه جداول و نمودار ها براساس يافته ها  31/1/95 

31 31-31  ادامه جلسه قبل –تهيه جداول و نمودار ها براساس يافته ها  39/1/95 

34 31-31  بحث و نتيجه گيری و ارائه گزارش نهايي 16/1/95 

35 31-31  4/1/95 

 )جبراني(

 ادامه جلسه قبل –بحث و نتيجه گيری و ارائه گزارش نهايي

36 31-1  ادامه جلسه قبل –بحث و نتيجه گيری و ارائه گزارش نهايي 9/1/94 

 

  منابع و مواد آموزشي:

 کليه منابع فارسي و التين مرتبط با موضوع پروژه


