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 شنبهیک

          0311 - 0011 دومسال نیم هر هفته شنبهسه روزهای، 01-02 ساعت :زمان ارائه درس

                     آمار حیاتی استنباطی درس و پیش نیاز:      کتری مدیریت اطلاعات سلامت(د) محمدی علی :مدرس

 

 

 اطلاعات سلامت آشنا ساختن فراگیران با مبانی نظری تحقیق و شیوه نگارش آن در زمینه فناوری هدف کلی درس :

 

 اهداف کلی جلسات : 

 را شرح دهد تحقیق، انواع تحقیق از نظر هدف تحقیقتعریف  .0

 را شرح دهدهای یک موضوع مناسب نحوه انتخاب موضوع، منابع انتخاب موضوع و ویژگی .2

 را بیان کند نحوه انتخاب عنوان و مراحل شروع پژوهش .3

 شرح دهدرا  طراحی نقشه مفهومی در راستای عنوان پژوهش .0

 را شرح دهد و اجزای آن بیان مساله .5

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

 سوالات و فرضیات پژوهش را شرح دهد .7

 را شرح دهد و نگارش صحیح آنها های کلیدیتعریف واژه .8

 را شرح دهد چارچوب پنداشتی پژوهش و مروری بر مطالعات .1

 های معمول در علوم پزشکی( را بیان کنددر متن و شیوه منبع نویسی )منبع نویسی .01

 شرح دهد را (Endnoteنویسی )مانند افزارهای رفرنسنویسی با نرممنبع .00

    اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 .را شرح دهد تحقیق، انواع تحقیق از نظر هدف تحقیقتعریف  .0

a) تحقیق را تعریف کند 

b) اهداف تحقیق را شرح دهد 

c) اهمیت انجام تحقیق را بیان کند 

d)  انواع تحقیق را شرح دهد 

  های یک موضوع مناسب را شرح دهدنحوه انتخاب موضوع، منابع انتخاب موضوع و ویژگی .2

a) های تخصصی فناوری اطلاعات سلامت را بیان کندحیطهبرای  نحوه انتخاب موضوع 

b)  دهد  های تخصصی را شرحبرای حل مشکلات بخشمنابع انتخاب موضوع 

c) های یک موضوع مناسب را شرح دهدویژگی 

 

 نحوه انتخاب عنوان و مراحل شروع پژوهش را بیان کند .3

a)  را بیان کندنحوه انتخاب عنوان 

b)  مراحل پژوهش برای مقاله را شرح دهد 



c) نامه را شرح دهدمراحل پژوهش برای پایان 

 

 را شرح دهد طراحی نقشه مفهومی در راستای عنوان پژوهش .0

a) را شرح دهد ومی در راستای عنوان پژوهشنقشه مفه 

b) را شرح دهد طراحی نقشه مفهومی در راستای عنوان پژوهش 

 

  را شرح دهد و اجزای آن بیان مساله .5

a)  بیان مساله را شرح دهد 

b)  هدف از نگارش بیان مساله را شرح دهد 

c) اهمیت بیان مساله را شرح دهد 

d) محتوا و ترتیب نگارش بیان مساله را شرح دهد 

 

 اف پژوهش )هدف آرمانی، هدف کلی و اهداف ویژه( را بیان کنداهد .6

a) اهداف پژوهش را تعریف نماید 

b) انواع اهداف پژوهش را بیان کند 

c) موضوعات مورد توجه در بیان اهداف را شرح دهد 

 

 سوالات و فرضیات پژوهش را شرح دهد .7

a) انواع سوالات پژوهش را شرح دهد 

b) شیوه نگارش سوالات پژوهش را بیان کند 

c) فرضیه پژوهش را شرح دهد 

d) انواع فرضیات را بیان کند 

 

  را شرح دهد و نگارش صحیح آنها کلیدی های کلیدیتعریف واژه .8

a) اهمیت تعریف واژگان را بیان کند 

b) چگونگی انتخاب واژگان کلیدی را شرح دهد 

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

d) را شرح دهد های کلیدینگارش صحیح واژه 

 

 را شرح دهد  ارچوب پنداشتی پژوهش و مروری بر مطالعاتچ .1

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 ایران و جهان را بیان کند 



 

 های معمول در علوم پزشکی( را بیان کندمنبع نویسی )منبع نویسی در متن و شیوه .01

a) منبع نویسی را تعریف کند 

b) های منبع نویسی را شرح دهدانواع روش 

 شرح دهد را (Endnoteنویسی )مانند افزارهای رفرنسنویسی با نرممنبع .00

a) های رفرنس نویسی را شرح دهدروش 

b) ان کندچگونگی ارجاع در متن را بی 

c)  و .... را شرح دهد تینامه، مقاله، گزارش، وب سا انیاز منابع کتاب، پا یسیو انگل یمنابع فارس میتنظروش 

 منابع:

 روش تحقیق در علوم پزشکی: مبانی پژوهش در علوم پزشکی، دکتر اکبر فتوحی و دکتر نسرین کمانگر -0

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

 احی پرسشنامه در مطالعات علوم پزشکی: سرور اسیونداصول طر -3

 ، آخرین ویرایش0382، تهران، سیمین دخت، : فاطمه رخشانینگرشی نو بر روش تحقیق در علوم پزشکی -0

 دکتر ژیلا عابد سعیدی و امیرعلی اکبری آخرین ویرایش 0380وش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت، تهران، سالمی،ر -5

 بهداشتی، سازمان جهانی بهداشت هایتحقیق در سیستم -6

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

 

 نامهبررسی و مرور پروپوزال، مقاله و پایان ،سخنرانی روش تدریس:

افزارهای رمافزارهای نمایش فیلم یا نهای کامپیوتر و نرم، )به صورت مجازی باشد سیستمپروژکتور وایت برد،  وسایل آموزشی:

 ویدیوکنفرانس(

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

  طول ترم %01 کلاسیو پاسخ  پرسشانجام  حضور فعال در کلاس

  پایان ترم %25 ارائه پروپوزال طرح پژوهشی ارائه پروپوزال طرح پژوهشی

  ایان ترمپ %65 آزمون کتبی آزمون پایان ترم

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:
 باشد. ها جهت مطالعه، انجام تکلیف و تمرین الزامی میمراجعه به رفرنس 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول      آقای سلیمینام و امضای مدیر گروه:          ، دکتر علی محمدینام و امضای مدرس: 

 تاریخ ارسال :                            تاریخ ارسال:                                                            00/10/1011تاریخ تحویل:     

 

 

 

 

 

 روش تحقیق: جدول زمانبندی درس



          0311 - 0011دوم سال نیم هر هفته شنبه، روزهای سه01-02 ساعت روز و ساعت جلسه :

 مدرس نظری  عناوین تاریخ ردیف

 تحقیق، انواع تحقیق از نظر هدف تحقیقتعریف  31/01/0311 0

 دکتر محمدی

 های یک موضوع مناسبنحوه انتخاب موضوع، منابع انتخاب موضوع و ویژگی 17/00/0311 2

 نحوه انتخاب عنوان و مراحل شروع پژوهش 00/00/0311 3

  شطراحی نقشه مفهومی در راستای عنوان پژوه 20/00/0311 0

 و اجزای آن بیان مساله 28/00/0311 5

 (ژهیو اهداف و یهدف کل ،یاهداف پژوهش )هدف آرمان 15/02/0311 6

 پژوهش  اتیسوالات و فرض 02/00/0311 7

 و نگارش صحیح آنها های کلیدیتعریف واژه 01/02/0311 8

 چارچوب پنداشتی پژوهش و مروری بر مطالعات 07/10/0011 1

 های معمول در علوم پزشکیمنبع نویسی در متن و شیوه  20/10/0011 01

 (Endnoteنویسی )مانند افزارهای رفرنسنویسی با نرممنبع 30/10/0011 00

 

 




