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طرح درس ترمی روش تحقيق در علوم پزشکی

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
طرح درس ترمی ( )Course Plan
* نام درس :روش تحقيق در علوم پزشکی

* مختص هر ترم آموزشی

گروه آموزشی :کليه رشته های مرتبط با علوم پزشکی ،زیستی و بهداشتی
* .رشته و مقط ع تحصيلی :ترم اول یا سوم مقاطع کارشنای ارشد
* روز و ساعت برگزاری- :

* .محل برگزاری :گروههای مختلف آموزشی

* تعداد واحد2 :

* پيش نياز :ندا رد

مسئول درس:

تلفن (دپارتمان) :تلفن دانشکده 1522293- 3030

دکتر مرجان منصوریان

روزهای تماس و مشاوره- :

آدرس دفتر :دانشکده بهداشت ،گروه آمار زیستی و اپيدميولوژی
E-mail: j_mansourian@hlth.ac.ir
هدف کلی دوره :این درس با هدف کمك به دانشجویان جهت فراگيری روش علميی پيهوهش و مراحيل و انيوا آن ,تيدوین
و اجرای طرح تحقيقی و تهيه گزارش نهایی تحقيق میباشد.
اهداف اختصاصی دوره
 oتعریف تحقيق ،پهوهش و کاوش علمی
 oروشهای تعيين اولویت های تحقيقاتی ،انتخاب موضو پهوهش ،منابع انتخاب موضو
 oمراحل تدوین یك طرح تحقيقاتی
 oنحوه تدوین بيان مساله و راههای بررسی متون ،تنظيم
 oروش بررسی؛ متغيرها ،انوا مطالع ات ،روش جمع آوری اطالعات ،نمونه گيری ،طرح جمع آوری دادهها،
طرح آناليز اطالعات ،مشکالت احتمالی ،مالحظات اخالقی ،پيش آزمایی روش تحقيق
 oنحوه نگارش اهداف پهوهش ،پرسشها یا فرضيههای پهوهش
اهداف رفتاري :
 - 3دانشجو پس از اتمام دوره معنای پهوهش را درک خواهد نمود
 - 2دانشجو مراحل مختلف تدوین یك طرح تحقيقاتی را میآموزد.
 - 0دانشجو قادر خواهد بود منابع مورد نياز خود را جستجو و به درستی به آنها استناد نماید
 - 4دانشجو معانی قسمتهای مختلف در تحقيق را به درستی درمییابد.
وسايل آموزشی :
ويديو پرژکتور ،وايت بورد و ماژيک
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ارائه درس :کاربرد روش ها و وسايل ،با تأکيد بر تفكيک فعاليت هاي استاد و دانشجو

زمان 1/44 :ساعت

در هرجلسه ابتدا مفاهيم مربوط به هر مبحث با توجه به مثالهای مرتبط ارائه (  3ساعت) و سپس بخش تمرینی با حضور
دانشجویان در راستای مثالهای مختلف مرتبط با رشته توسط دانشجو برگزار می گردد (  03دقيقه) و در نهایت مرحله
پرسش و پاسخ با حضور دانشجو انجام می گردد (  39دقيقه).
منابع اصلی درس
روش تحقيق با رویکردی به پایان نامه نویسی :غالمرضا خاکی ،نشر  :تهران ،مرکز تحقيقات علمی کشور با همکاری
کانون فرهنگی انتشاراتی درایت 3052 ,
کتاب روش شناسی پهوهش های کاربردی در علوم پزشکی :دکتر حسين ملك افضلی  ،دکتر سيد رضا مجدزاده  ،دکتر اکبر
فتوحی  ،دکتر سامان توکلی  ،تهران 3039
منابع فرعی و لينک هاي مرتبط
www.Iranmedex.com
www.sid.ir
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
www.medscape.com
jouybari.blogfa.com
شيوه تدريس :سخنرانی ،کار گروهی ،ارائه فعاليت ها و نقد ،پرسش و پاسخ.
نحوه ارزشيابی دانشجو و امتياز مربوط به آن :
الف) در طول دوره (ارائه تکاليف) 2 :نمره
ب) پایان دوره 31 :نمره
ج) ارائه پروپرزال با موضو انتخابی تمرینی 1 :نمره (کسب نمره کامل در ارائه طرح تحقيقاتی تمرینی بستگی به کيفيت و
ارائه به موقع آن دارد) .
مقررات و نحوه برخورد با غيبت و تاخير دانشجو  :مطابق قوانين آموزشی دانشکده اعمال خواهد شد .
*****
* تاريخ امتحان پايان ترم :مطابق تقویم آموزشی دانشکده
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