
  

کویتَ تخصصی برًاهَ ریسی درضی هرکس  هطالؼات ّ تْضؼَ آهْزظ ػلْم پسغکی 

 ضبسّار

) Course Plan )فرم طرح دّرٍ  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّاحذًظری    درّش 2:رّظ تحقیق در  آهْزظ بِذاغت ّ ارتقا ضالهت       تؼذاد ّ ًْع ّاحذ:     ًام درش

ًذارد                                                                       رغتَ ّ : پیع ًیاز

:  بِذاغت       گرٍّ آهْزغی: کارغٌاضی ارغذ آهْزظ بِذاغت ّ ارتقا ضالهت       داًػکذٍ:  هقطغ تحصیلی

ًیوطال دّم :            ضال تحصیلی2:   دکتر هرین دمحمی   ترم تحصیلی: آهْزظ بِذاغت      ًام هذرش

     16:           تؼذاد جلطات18/10/93:            تاریخ پایاى ترم1/7/93:     تاریخ غرّع ترم94-93

:        تاریخ اهتحاى10-12دّغٌبَ :       رّز ّ ضاػت برگساری کالش 1ضاختواى غوارٍ :  هحل تػکیل کالش

24/10/93 

 

الزهَ ارائَ خذهت ثِتر کبرضٌبسبى ثِذاضتی آضٌبیی ثب ًذٍْ تذّیي طرح  : (غرح درش)هقذهَ 

ایي تذقیك ثبیذ ثتْاًذ هٌجر ثَ تغییر در سیستن ُبی ثِذاضتی یب ًْ آّری . ُبی تذقیقبتی است

 در زهیٌَ خذهبت ثِذاضتی جِت جبهؼَ گردد

  :ُذف کلی 

ثب هجبًی ّ رّش ُبی تذقیك کوی ّ کیفی در آهْزش ثِذاضت ّ ارتقبء  داًطجْیبى آضٌبیی -

 سالهت ّ ارئَ یک طرح تذقیقبتی در ایي زهیٌَ

 (ثَ تؼذاد سرفصلِب ّ جلسبت ُذف ًْضتَ ضْد)اُذاف اختصاصی درش : 

 :  ثتْاًٌذدّرٍ یبى رّد پس از پبیاز داًطجْیبى اًتظبر م          
 .تؼریف ّ اُویت ّ اًْاع تذقیك در آهْزش ّ ارتقب سالهت را ثذاًٌذ .1

 .ثیبى هسئلَ هْرد تذقیك را تْضیخ دُذ .2

 .چگًْگی ًذٍْ اًجبم ثررسی هتْى را ثذاًذ .3

 .اُذاف ّ فرضیبت را ثرای طرح تذقیقبتی تٌظین کٌذ .4

 .اًتخبة رّش هٌبست تذقیك را ثذاًذ .5

 .ثب اًْاع هطبلؼبت در تذقیقبت آهْزش سالهت آضٌب ضْد .6

 .تجسیَ ّ تذلیل اطالػبت ّ تفسیر آًِب را اًجبم دُذ .7

 .هٌبثغ هبلی ّ اهکبًبت هْرد ًیبز راثررسی ًوبیذ .8

 .اُویت رػبیت اخالق در پژُّص را ثذاًذ .9

 .رّضِبی رفرًس ًْیسی را ثیبى کٌذ .10

 .اًْاع ّ  اصْل ًْضتي گسارش تذقیك را ثذاًذ .11

 .ثب ًذٍْ ًْضتي هقبلَ پژُّطی آضٌب ضْد .12

 .یک طرح تذقیقبتی تِیَ کٌذ .13

 .گسارش ًِبیی تِیَ ًوبیذ .14

 .راُکبر هٌبست ثرای ًطر ًتبیج اًتخبة کٌذ .15

 .پیطٌِبدات اجرایی ثرای سبزهبًِبی ریرثط ارائَ دُذ .16

 (رّغِای تذریص)اضتراتژی آهْزغی: 

  □ Round كبرگبٍ آهْزضي□ثذث در گرُِّبی کْچک  □ی گرٍّ ثذث●  كٌفراًس  ● سخٌراًي ● 

PBL □  □ Case Report  Morning Report □   

 تختَ- پبّرپْیٌت: ّضایل کوک آهْزغی…      
 ْآهْزضی یک جلسَ ثرگساري گرُّی، کبر ّ گرُّی ُبي ثذث در ضرکت :ّظایف ّ تکالیف داًػج 

 ًْحٍْ ارزغیابی داًػج: 

                   ●                     هردلَ ای  :هراحل ارزغیابی

  ●تکْیٌی

 درصذ از ًورٍ ًِبیی..................5...........دضْر ّ غیبة

 درصذ از ًورٍ ًِبیی......20.......فؼبلیت کالسی ّ اًجبم تکبلیف

 درصذ از ًورٍ ًِبیی..............15........اهتذبى هیبى ترم

 درصذ از ًورٍ ًِبیی...............60.............اهتذبى پبیبى ترم

چٌذ گسیٌَ  □تطریذی           □ضفبُی          ●    :ًْع اهتحاى هیاى ترم

  جْر کردًی □            صذیخ ّ غلط □ای            

 چٌذ گسیٌَ ●تطریذی           ●     ضفبُی     □   :ًْع اهتحاى پایاى ترم

    جْر کردًی□ صذیخ ّ غلط            □ای            
 هٌابغ : 

 پژُّع در آهْزظ بِذاغت - دکتر غالهرضا غریفی راد

 هحطي صفاری، رّغِای پژُّع در آهْزظ بِذاغت ّ ارتقا ضالهت

 حطیي هلک افضلی، رّظ غٌاضی پژُّع ُای کاربردی در ػلْم پسغکی
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