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)واحدي2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17:  براي یک دوره درس کامل، براي مثال(

کارآموزي/مقدمات بالینی:تحصیلیيرشتهو مقطع پزشکی اجتماعی:گروه آموزشیپزشکی:دانشکده
و پزشکی مبتنی بر شواهدروش تحقیق: نام درس

5/1:واحدتعداد 
)ساعت19(عملی- )ساعت7(نظري:دنوع واح

ندارد:یش نیازپ
یکشنبه و سه شنبه                                             هاي روز: ن برگزاري کالسزما

...سالن: مکان برگزاري
نفر20- 15:تعداد دانشجویان

طهرانیدکتر :مسئول درس
گروه پزشکی اجتماعی:مدرسین

)دلطفا شرح دهی(:شرح دوره
در ایـن درس دانشـجو نحـوه    سازمان دهی شده است )ساعت19(عملی و ) ساعت7(نظري واحد5/1درس که در قالب 

.انجام تحقیق، جستجوي مقاالت و روشهاي پزشکی مبتنی بر شواهد شامل نقد شواهد را می آموزد

)لطفا شرح دهید(: هدف کلی
و دانـش و مهـارت کـافی    هارچوب یک پروپوزال پژوهشی را شـرح دهـد   چکه رود دانشجویان انتظار میدر پایان دوره از 

؛ جستجوي منـابع الکترونیکـی سـالمت را انجـام دهـد؛ جهـارچوب و       به دست آورندتهیه یک پروپوزال پژوهشی رابراي 
.شیوه کلی نگارش یک مقاله علمی را شرح دهد

پرسشـهاي بـالینی و سـایر پرسشـهاي مـرتبط بـا       . همچنین اهمیت و جایگاه پزشکی مبتنی بر شواهد را شـرح  بدهنـد  
. سالمت را به یک پرسش قابل جستجو و فرموله تبدیل کنند و جستجوي شواهد را بر اساس پرسش فرموله انجام دهنـد 

اصول اخالق در پژوهش را بدانند و . بتوانند چند مقاله پزشکی را از نظر آماري و روش تحقیق بررسی کرده و نقد نمایند
.آنها را در تحقیق به کار ببندندبتواند 
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:اختصاصیاهداف 

.توانایی نوشتن یک پروپوزال تحقیقاتی را پیدا نماید
.توانایی نوشتن یک سوال بالینی فرموله شده را از یک سناریوي بالینی داشته باشد

) مقاالت(فتن شواهد مرتبط با سوال بالینی فرموله شده منابع الکترونیکی را جستجو نموده و شواهد براي یا
.مرتبط را پیدا نماید

.ارزیابی نقادانه مقاالت پزشکی را با استفاده از ابزارهاي موجود انجام دهد

: اهداف حیطه شناختی
.مفاهیم، انواع و مراحل تحقیق را تعریف نماید

.در یافتن منابع علمی مرتبط به موضوع تحقیق مهارت یابند
.بیان مساله ساختارمند را تدوین نمایند

.انواع اهداف تحقیق را شرح دهند
.ر نوع، نقش آنها در مطالعه و انواع مقیاس هاي اندازه گیري را شرح دهندانواع متغیرها از نظ

.را توضیح دهند) مشاهده اي و مداخله اي(انواع مطالعات کمی 
.روش هاي مختلف نمونه گیري احتمالی و غیر احتمالی را شرح دهند

.روشهاي جمع آوري داده ها را توضیح دهند
.وند و آنها را شرح دهندبا مفاهیم اخالق در پژوهش آشنا ش

.زمانبندي تحقیق و تهیه جدول گانت را بدانند
.گام هاي اساسی در پزشکی مبتنی بر شواهد را نام ببرد

.فواید به کارگیري پزشکی مبتنی بر شواهد را نام ببرد
طراحی یک سوال بالینی فرموله شده را بداند

راي پاسخ به سوال بالینی را بداندروش هاي جستجوي شواهد و منابع مبتنی بر شواهد ب
.ارزیابی نقادانه مقاالت را فرا بگیرد

: اهداف حیطه نگرش
. باور پیدا نمایدپزشکیعلومدرو اهمیت تحقیقجایگاهبه

.آنها بداندانجامرا ملزم به احساس مسئولیت کرده و خودپژوهش همکاري و انجام صحیحنسبت به
ی خود به کار آموزشفعالیت هاي و در اهمیت به کارگیري بهترین شواهد براي درمان بیماران را در باور

.ببندد

: اهداف حیطه مهارتی
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:هاي تدریسشیوه
×پرسش و پاسخ×سخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم×)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله×گروهیبحث 
----------------- )لطفاً نام ببرید(سایر موارد

)لطفا شرح دهید(:وظایف و تکالیف دانشجو
ضور مرتب در جلسه هاي درس ح-
مشارکت فعال آموزشی-
انجام تکالیف محول شده-

:  وسایل کمک آموزشی
×وایت برد×کامپیوتر با امکان اتصال به اینترنت×الس مناسب کارگاهک

--------------)ببریدلطفاً نام(سایر موارد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد٣٠شرکت فعال در کالس نمرهدرصد٧٠انجام تکالیف 

----------) دببریناماً لطف(سایر موارد 

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی×ندارد 

-----------)لطفا نام ببرید(سایر موارد

:)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 ،روش شناسی پژوهش در علوم پزشکی و بهداشتWHO		
Fletcher, Clinical Epidemiology: The Essentials
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ارائهي درس جدول کلیات 
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

گروه پزشکی اجتماعیانتخاب عنوان و بیان مساله تحقیق1
گروه پزشکی اجتماعی)1(جستجوي الکترونیک منابع پزشکی2
گروه پزشکی اجتماعیاهداف، سواالت، فرضیات3
وه پزشکی اجتماعیگرمتغیرها4
گروه پزشکی اجتماعیجمعیت، نمونه و روشهاي نمونه گیري5
گروه پزشکی اجتماعی)1(انواع مطالعات 6
گروه پزشکی اجتماعیروش جمع آوري داده ها7
گروه پزشکی اجتماعی، مدیریت پژوهشاخالق در پژوهش8
گروه پزشکی اجتماعیجروش علمی نگارش مقاله و انتشار نتایگزارش پروژه، 9
گروه پزشکی اجتماعیاصول پزشکی مبتنی بر شواهد10
گروه پزشکی اجتماعینحوه تشکیل یک پرسش قابل جستجو11
گروه پزشکی اجتماعی)2(جستجوي الکترونیک منابع پزشکی12
گروه پزشکی اجتماعیاصول کاربردي نقد مقاالت13


