دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشکده آموزش علوم پزشکی
گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

فرم برنامه درسی ترمی )(Course Plan

نام درس :

طراحی پژوهش کاربردی در یادگیری

تعداد واحد 2 :

الکترونیکی در علوم پزشکی

مقطع  :کارشناسی ارشد

مدت زمان ارائه درس :

پیش نیاز  :ندارد
مسئول درس  :دکتر شاکریان -دکتر حیدرپور

عناوین كلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 )1مقدمه ای بر پژوهش در خدمات سالمت
 )2الویت گذاری مشکالت برای پژوهش
 )3تحلیل وبیان مساله
 )4مرور متون وشواهد
 )5تعیین اهداف پژوهش
 )6متغیرهای پژوهش
 )7انواع مطالعات پژوهشی
 )8روش های جمع آوری داده
 )9طراحی ابزارهای پژوهش
 )10روش ها ومهارت های مصاحبه
 )11بحث گروهی متمرکز
 )12نمونه گیری
 )13برنامه ریزی برای جمع آوری داده
 )14برنامه ریزی برای پردازش وتحلیل داده ها
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هدف كلي
بتواند مشکالت برای پژوهش را الویت گذاری كند.
 اهداف اختصاصي
دانشجو باید بتواند:






برای اولویت گذاری پژوهشی مالک تعیین کند.
مالکها در فرایند الویت گذاری را به کار برد.
با روش گروه اسمی الویت گذاری کند.
مزایا ومعایب روش گروه اسمی را بیان کند.

 هدف كلي
انواع مطالعات پژوهشي را بشناسد.
 اهداف اختصاصي
دانشجو باید بتواند:






روشهای مختلف پژوهش در آموزش را مقایسه کند.
مزایا ومعایب روش های مختلف پژوهش در آموزش را توضیح دهد.
روش های پژوهشی توصیفی وتحلیلی را مقایسه کند.
پژوهش های تحلیلی مشاهده ای وتحلیلی مداخله ای را مقایسه کند.

 هدف كلي
متون وشواهد را مروركند.
 اهداف اختصاصي
دانشجو باید بتواند:

 دالیل مرور متون موجود را بیان کند.
 منابع موجود برای مرور متون را بشناسد.
 از کارت اندکس ونرم افزارهای مرتبط کامپیوتری برای خالصه سازی اطالعات استفاده کند.
.......
روش آموزش




تلفیقی از روش های:
حضوری
مجازی

شرایط اجراء

 امکانات آموزشی بخش
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اسالید پروژکتور  ،ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و اینترنت.....
سامانه LMS
VIRTUAL CLASS

 آموزش دهنده
سرکار خانم دکتر پیغام حیدر پور
سرکار خانم دکتر ساره شاکریان
اساتید بخش گروه اموزش جامعه نگر علوم سالمت

منابع اصلی درسی
 مولتی مدیای شیوه های پژوهش در نظام سالمت (آقای دکتر یزدانی)
 کتاب روش شناسی پژوهش های کاربردی( دکتر حسین ملک افضلی و همکاران)
 کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی(نویسنده دکترغالمرضا خاکی).......

ارزشیابی




ارائه پرو پوزال پژوهشی
پاسخ به تکالیف ارائه شده در سامانه
آزمون کتبی

 نحوه ارزشیابی




تکلیف مبتنی بر پروژه
فعالیت در سامانه
آزمون کتبی

 نحوه محاسبه نمره کل



 60درصد تکلیف
 40درصد آزمون کتبی

 مقررات


حداقل نمره قبولی
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تعداددفعات مجاز غیبت در کالس
جدول زمانبندی درس ......

سرفصل مطالب

ساعت
ارائه

منابع درسي

نحوه ارائه
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امکانات مورد نياز

روش
ارزشيابي

