
 

 بسمه تعالي

دانشكده پيرا پزشكي-کرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   

 گروه فناوری اطالعات سالمت

                (پنجمترم ) فناوری اطالعات سالمتدانشجويان کارشناسی :  مخاطبان     روش تحقیق : درس عنوان

 ندارد    : پيش نياز   (تئوری ) 3 تعداد واحد:

   شنبه هشت هفته دوم ،دوشنبهروز:               9314-9315نیم سال دوم س: زمان ارائه در

 دکتر محمدیمدرس:                              2 :کالس                   5:95-91:95: ساعت    

طرح و به منظور باال بردن مهارت فراگیران در انجام پژوهش، ابتدا مبانی نظری تحقیق م شرح مختصری از درس:

های آموخته شده فراگیران موظف به ارائه يک سپس برای باال بردن مهارت عملی در انجام پژوهش و بکارگیری تکنیک

 باشند.طرح پژوهشی می

 آشنا ساختن فراگیران با مبانی نظری تحقیق و شیوه نگارش آن در زمینه فناوری اطالعات سالمت :هدف کلي

 اهداف رفتاری)اهداف ويژه عيني(:

 بايد قادر باشد به طور صحيح: رنامه دانشجويانپس از اتمام ب
 را بیان کند تعريف پژوهش و کاوش علمی .9

 چگونگی شروع پژوهش را شرح دهد .2

 را بیان کند مراحل پژوهش .3

 را شرح دهدانتخاب موضوع و معیارهای انتخاب آن  .4

 را شرح دهد بیان مساله .5

 را بیان کند ژه(اهداف پژوهش )هدف آرمانی، هدف کلی و اهداف وي .6

 را شرح دهد سواالت و فرضیات پژوهش .7

 را بیان کند اهمیت پژوهش .5

 را شرح دهد های کلیدیتعريف واژه .1

 را بیان کند اخالق در پژوهش .91

 را شرح دهد بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش )مبانی نظری، مروری بر مطالعات موجود( .99

 را بیان کند ر علوم پزشکی(های معمول دمنبع نويسی )منبع نويسی در متن و شیوه .92

 را بیان کند های مستقیم و غیرمستقیم مطالب ديگراننقل قول .93

 پژوهش، تعريف نمونه، حجم نمونه( )نوع مطالعه، جامعه آماری، محیطرا شرح دهد. روش پژوهش  .94

 (نامهها، تدوين پرسشوری دادهگیری، ابزار گردآهای نمونهروش پژوهش را شرح دهد. )روش .95
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ها، دهی، روش گردآوری دادهها، روش نمرههش را شرح دهد. )اعتبار و ثبات ابزار گردآوری دادهروش پژو .96

 ها(های کامپیوتری مورد استفاده جهت تحلیل دادههای آماری و برنامهمتغیرهای پژوهش، تکنیک

 را بیان کند  ها(های پژوهش )چگونگی گزارش يافتهيافته .97

 های آتی(های پژوهش، پیشنهادات کاربردی، پیشنهاد برای پژوهشحدوديت)خالصه و بحث، مها بحث يافته .95

 را شرح دهد منابع )گزارش کتابشناختی منابع( .91

 و چگونگی ارائه آنها را بیان کند هاپیوست .21

 را شرح دهد ساختار گزارش پژوهش .29

وين پرسشنامه و پژوهش، تد 3و  9،2کار عملی در زمینه عوامل تئوری ذکر شده فوق و تدوين حداقل فصول  .22

 4رسم جداول توخالی فصل 

 :روددر پایان هر دوره از دانشجو انتظار می  

 تعريف پژوهش و کاوش علمی را بیان کند .9

a) تحقیق را تعريف کند 

b) اهداف تحقیق را شرح دهد 

c) اهمیت انجام تحقیق را بیان کند 

d)  انواع تحقیق را شرح دهد 

 چگونگی شروع پژوهش را شرح دهد .2

a) را بیان کندفناوری اطالعات سالمت های تخصصی ای حیطهشروع پژوهش بر 

b) های تخصصی را شرح دهد شروع پژوهش برای حل مشکالت بخش 

c)  شروع پژوهش برای موضوعات جديد بیان کند 

 مراحل پژوهش را بیان کند .3

a) مراحل پژوهش برای پروپوزال را بیان کند 

b)  مراحل پژوهش برای مقاله را شرح دهد 

c)  نامه را شرح دهدپايانمراحل پژوهش برای 

 انتخاب موضوع و معیارهای انتخاب آن را شرح دهد .4

a) های انتخاب موضوع را شرح دهدمنابع و راه 

b) معیارهای انتخاب موضوع را بیان کند 

 بیان مساله را شرح دهد .5

a)  بیان مساله را شرح دهد 

b)  هدف از نگارش بیان مساله را شرح دهد 
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c) اهمیت بیان مساله را شرح دهد 

d)  و ترتیب نگارش بیان مساله را شرح دهدمحتوا 

 اهداف پژوهش )هدف آرمانی، هدف کلی و اهداف ويژه( را بیان کند .6

a) اهداف پژوهش را تعريف نمايد 

b) انواع اهداف پژوهش را بیان کند 

c) موضوعات مورد توجه در بیان اهداف را شرح دهد 

 سواالت و فرضیات پژوهش را شرح دهد .7

a) دانواع سواالت پژوهش را شرح ده 

b) شیوه نگارش سواالت پژوهش را بیان کند 

c) فرضیه پژوهش را شرح دهد 

d) انواع فرضیات را بیان کند 

 اهمیت پژوهش را بیان کند .5

a)  اهمیت پژوهش را شرح دهد 

b)  هدف از نگارش اهمیت پژوهش را شرح دهد 

c) را شرح دهد محتوا و ترتیب نگارش اهمیت پژوهش 

 های کلیدی را شرح دهدتعريف واژه .1

a) ف واژگان را بیان کنداهمیت تعري 

b) چگونگی انتخاب واژگان کلیدی را شرح دهد 

c) انواع تعاريف) نظری و عملیاتی( را بیان کند 

 اخالق در پژوهش را بیان کند .91

a) اخالق پژوهش را شرح دهد 

b) نکات مورد نظر برای اخالق در پژوهش را بیان کند 

c) سرقت ادبی را شرح دهد 

 ی، مروری بر مطالعات موجود( را شرح دهدبررسی ادبیات و پیشینه پژوهش )مبانی نظر .99

a) بازنگری منابع و پیشینه پژوهش را شرح دهد 

b) اهمیت پیشینه پژوهش را بیان کند 

c) روش انجام بازنگری منابع برای ادبیات پژوهش را شرح دهد 

d) چارچوب نظری و مرور مطالعات ايران و جهان را بیان کند 

 عمول در علوم پزشکی( را بیان کندهای ممنبع نويسی )منبع نويسی در متن و شیوه .92

a) منبع نويسی را تعريف کند 
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b) های منبع نويسی را شرح دهدانواع روش 

c)  نحوه استفاده ازEndnote  را توضیح دهد 

 های مستقیم و غیرمستقیم مطالب ديگران را بیان کندنقل قول .93

a) های مستقیم و غیر مستقیم را شرح دهدنقل قول 

b) یم و غیر مستقیم در پژوهش را بیان کندهای مستقنحوه نگارش نقل قول 

c) خاب نمايد و در مورد آن شرح دهدهر گروه موضوع تحقیق را  انت 

 آماری، محیط پژوهش، تعريف نمونه، حجم نمونه(روش پژوهش را شرح دهد. )نوع مطالعه، جامعه  .94

a) انواع مطالعه را شرح دهد 

b) جامعه و منابع آماری را بیان کند 

c) محیط پژوهش را شرح دهد 

d) نمونه و روش تعیین حجم نمونه را بیان کند 

e) هر گروه بررسی گرديده و کالس در مورد آن بحث نمايد و ايرادهای آن برطرف گردد و اهمیت بیان مساله 

 نامه(ها، تدوين پرسشدآوری دادهگیری، ابزار گرهای نمونهروش پژوهش را شرح دهد. )روش .95

a) گیری را شرح دهدهای نمونهانواع روش 

b) ها را بیان کندار گردآوری دادهابز 

c) چگونگی تدوين پرسشنامه را شرح دهد 

d) اهداف، سواالت و فرضیات هر گروه در کالس مورد بررسی قرار گیرد، و هر گروه در مورد کار خود توضیح دهد 

ها، دهی، روش گردآوری دادهها، روش نمرهعتبار و ثبات ابزار گردآوری دادهروش پژوهش را شرح دهد. )ا .96

 ها(های کامپیوتری مورد استفاده جهت تحلیل دادههای آماری و برنامهمتغیرهای پژوهش، تکنیک

a) چگونگی تعیین اعتبار ابزار را شرح دهد 

b) روش تعیین پايايی ابزار را بیان کند 

c) ب آنها را شرح دهدمتغیرهای پژوهش و روش انتخا 

d) ها را شرح دهدافزارها برای تحلیل دادههای آماری و نرمبرنامه 

e) های تعدادی مقاله پژوهشی و پروپوزال در کالس طرح گرديده و در مورد بیان مسئله، اهمیت موضوع و روش

 آماری آن بحث شود. 

 ها( را بیان کند های پژوهش )چگونگی گزارش يافتهيافته .97

a) های پژوهش را شرح دهدافتهروش ارائه ي 

b) انواع نمودار و جدول برای ارائه يافته بیان کند 

c) آن بحث شود ابزار، پايايی و اعبتارو در مورد  دهيو پروپوزال در کالس طرح گرد یمقاله پژوهش یتعداد .

 بحث شود موضوعات هر گروه همچنین در مورد ابزار و تعیین اعتبار و پايايی
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 های آتی(های پژوهش، پیشنهادات کاربردی، پیشنهاد برای پژوهشو بحث، محدوديتها )خالصه بحث يافته .95

a) ها را شرح دهدچگونگی بحث در مورد يافته 

b) های ديگر را بیان کندها با پژوهشمقايسه يافته روش 

c) های  واژه های کلیدی و متغیرهای تعدادی مقاله در کالس طرح گرديده، در مورد آن بحث شود. و هر گروه واژه

 کلید و متغیرهای کار خود را شرح دهد

 منابع )گزارش کتابشناختی منابع( را شرح دهد .91

a) های رفرنس نويسی را شرح دهدروش 

b) چگونگی ارجاع در متن را بیان کند 

c) روش تنظیم منابع فارسی و انگلیسی از منابع کتاب، پايان نامه، مقاله، گزارش، وب سايت و .... را شرح دهد 

d) ورد محیط و منابع پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه گیری، انتخاب نمونه مربوط به پژوهش خود هر گروه در م

 بحث نمايد

 ها و چگونگی ارائه آنها را بیان کندپیوست .21

a) ها را شرح دهدچگونگی ارائه پیوست 

b) ها در متن را بیان کندروش بیان پیوست 

c) آنها بحث نمايدها و نحوه تحلیل آوری دادههر گروه در مورد روش جمع 

 ساختار گزارش پژوهش را شرح دهد .29

a) ساختار گزارش نويسی را شرح دهد 

b) های گزارش نويسی برای طرح تحقیقاتی و پايان نامه را بیان کندبخش 

c) های موضوع خود بحث نمايدهای  مختلف برای تحلیل دادههر گروه در مورد ابزار و روش 

پژوهش، تدوين  3و  9،2ئوری ذکر شده فوق و تدوين حداقل فصول در زمینه عوامل ت هر گروه کار عملیبررسی  .22

  4پرسشنامه و رسم جداول توخالی فصل 

پژوهش، تدوين  3و  9،2در زمینه عوامل تئوری ذکر شده فوق و تدوين حداقل فصول  هر گروه کار عملیبررسی  .23

  4پرسشنامه و رسم جداول توخالی فصل 

پژوهش، تدوين  3و  9،2وامل تئوری ذکر شده فوق و تدوين حداقل فصول در زمینه ع هر گروه کار عملیبررسی  .24

  4پرسشنامه و رسم جداول توخالی فصل 

 منابع: 
 روش تحقیق در علوم پزشکی: مبانی پژوهش در علوم پزشکی، دکتر اکبر فتوحی و دکتر نسرين کمانگر -9

 پژوهش در علوم پزشکی و بهداشت: دکتر محمدرضا زالی -2

 شنامه در مطالعات علوم پزشکی: سرور اسیونداصول طراحی پرس -3

 روش تحقیق در علوم پزشکی: فاطمه رخشانی -4
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 روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت: دکتر ژيال عابد سعیدی و امیرعلی اکبری -5

 های بهداشتی، سازمان جهانی بهداشتتحقیق در سیستم -6

7- Research Methodology; Methods and Techniques: C.R. Kothari 

 

 نامهسخنرانی، بررسی و مرور پروپوزال، مقاله و پايان: های ارائهشيوه

  ر، پروژکتور: وايت برد، کامپیوتهای آموزشيرسانه

 نشجو:اارزيابي د  
 نمره 9حضور فعال در کالس: 

 نمره 2: ترمانیمآزمون 

 نمره  92آزمون کتبی: 
 نمره 5ارائه طرح پژوهشی: 

    

 روش تحقیق: سات درسزمان بندي و موضوعات جل

 نظري  عناوین تاریخ روز و ساعت ردیف

9 

 دوشنبه

5:95- 91:95 

 

 کند انیرا ب یپژوهش و کاوش علم فيتعر 21/16/9315

 شروع پژوهش را شرح دهد یچگونگ 15/17/9315 2

 کند انیمراحل پژوهش را ب 92/17/9315 3

 را شرح دهدانتخاب آن  یارهایانتخاب موضوع و مع 91/17/9315 4

 مساله را شرح دهد انیب 26/17/9315 5

 کند انی( را بژهيو اهداف و یهدف کل ،یاهداف پژوهش )هدف آرمان 13/15/9315 6

 پژوهش را شرح دهد اتیسواالت و فرض 91/15/9315 7

 کند انیپژوهش را ب تیاهم 97/15/9315 5

1  

 

 شنبه

 و دو شنبه 

5:95- 91:95 

 را شرح دهد یدیکل یهاواژه فيتعر 22/5/9315

 کند انیاخالق در پژوهش را ب 24/15/9315 91

 بر مطالعات موجود( را شرح دهد یمرور ،ینظر یپژوهش )مبان نهیشیو پ اتیادب یبررس 21/15/9315 99

 کند انی( را بیمعمول در علوم پزشک یهاوهیدر متن و ش یسي)منبع نو یسيمنبع نو 19/11/9315 92

 کند انیرا ب گرانيمطالب د میرمستقیو غ میمستق یهانقل قول 16/11/9315 93

 نمونه، حجم نمونه( فيپژوهش، تعر طیمح ،یروش پژوهش را شرح دهد. )نوع مطالعه، جامعه آمار 93/11/9315 94

 نامه(پرسش ها، تدوينگیری، ابزار گردآوری دادههای نمونهروش پژوهش را شرح دهد. )روش 95/11/9315 95

 یروش گردآور ،یدهها، روش نمرهداده یروش پژوهش را شرح دهد. )اعتبار و ثبات ابزار گردآور  21/11/9315 96

 لیمورد استفاده جهت تحل یوتریکامپ یهاو برنامه یآمار یهاکیپژوهش، تکن یرهایها، متغداده

 ها(داده
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 کند انی( را بهاافتهيش گزار یپژوهش )چگونگ یهاافتهي  22/11/9315 97

های پژوهش، پیشنهادات کاربردی، پیشنهاد برای ها )خالصه و بحث، محدوديتبحث يافته 21/11/9315 95

 های آتی(پژوهش

 منابع( را شرح دهد یمنابع )گزارش کتابشناخت  14/91/9315 91

 ها و چگونگی ارائه آنها را بیان کندپیوست 16/91/9315 21

 ساختار گزارش پژوهش را شرح دهد  99/91/9315 29

 3و  9،2حداقل فصول  نيذکر شده فوق و تدو یعوامل تئور نهیهر گروه در زم یکار عمل یبررس  93/91/9315 22

 4فصل  یپرسشنامه و رسم جداول توخال نيپژوهش، تدو

 3و  9،2حداقل فصول  نيفوق و تدوذکر شده  یعوامل تئور نهیهر گروه در زم یکار عمل یبررس  فوق برنامه 23

 4فصل  یپرسشنامه و رسم جداول توخال نيپژوهش، تدو

 3و  9،2حداقل فصول  نيذکر شده فوق و تدو یعوامل تئور نهیهر گروه در زم یکار عمل یبررس  فوق برنامه 24

 4فصل  یپرسشنامه و رسم جداول توخال نيپژوهش، تدو
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