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شرح درس :در این درس با ارائه مطالب علمي در زمینه فرایند پژوهش از دانشجویان خواسته مي شود كه از بین مشکالت مربوط به هوشبری،
یک مشکل را برگزیده و با انتخاب یک روش تحقیق مناسب به صورت گروهي یک طرح پژوهشي ارائه دهند .همچنین بر اهمیت و چگونگي
رعایت نکات اخالقي و بکارگیری نتایج تحقیقات در حیطه های مختلف هوشبری و همکاری در انتشار نتایج تحقیقات تاكید مي شود.

اهداف كلي

آشنایي با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکي و نحوه استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده به منظور آماده سازی جهت همکاری در
فعالیت های پژوهشي
اهداف اختصاصي نظری:

1

آشنایي دانشجویان با:
 .1روش های علمي پژوهش و مراحل آن
 .5موضوع پژوهش ،بیان مسئله،اهداف ،فرضیه ،سوال های پژوهش
 .3تعریف واژه ها ،جامعه ،نمونه و محیط پژوهش
 .4متغیرهای پژوهش
 .2انواع پژوهش
 .9روش های جمع آوری داده ها
 .9روایي و پایایي ،اعتبار داخلي و خارجي
 .8اصول اخالقي در پژوهش
 .7به كارگیری نتایج تحقیقات در عمل
 .11انتشار نتایج تحقیقات
اهداف اختصاصي عملي:

به كارگیری فرایند پژوهش در تدوین طرح پژوهش گروهي
تمرین مباحث آموزش داده شده به صورت عملي
شيوه تدریس

سخنراني ،پرسش و پاسخ ،بحث گروهي
ابزار آموزشي

ویدئو و پروژكتور ،نرم افزار پاورپوینت ،وایت برد
وظایف دانشجویان:

با استفاده از مطالب تدریس شده و جستجوی كتابخانه ای و اینترنتي در تدوین طرح تحقیقاتي خود ،تالش نمایند.
به طور منظم و بدون غیبت در كالس حضور یابند.
با توجه به تقویم درسي با مطالعه در كالس حضور یافته و در بحث ها مشاركت فعال داشته باشند.
در تاریخ مقرر تکالیف خود را ارائه نمایند.
ارزشيابي:

حضور فعال در كالس %2
آزمون پایاني %21
2

ارائه تمرینات عملي %51
ارائه طرح تحقیقاتي گروهي %52
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