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 دانشکده داروسازی

  PhDتخصصی/ دکتریدوره 

 

 درس:اطالعات 

  روش تحقیق و منابع اطالعاتی در نظام سالمت درس: عنوان

  کد درس:

  2:واحد ارزش :1واحدو تعداد نوع 

 (ساعت 11) واحد 1: نظری

 (ساعت 43) واحد 1: عملی

 فر نیک شکوفهنام مسؤول درس: 

      فر نیک شکوفهمدرسان:  مدرس/ 

 ندارد: زمان/ همنیازپیش

 1-1311-1311 نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد رتبه علمی:

 دانشکده داروسازی محل کار:

 10124211211 تلفن تماس:

 nikfar_sh@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

                                                           

 واحد عملی( 1واحد نظری،  2عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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 :درس یکل فیتوص

 ( ندک فیتوص بند، دو ای کیدرس را در قالب های مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم)انتظار  
 در این درس دانشجو می آموزد:

 مبانی و روش تحقیق، مفهوم تحقیق و پیمایش در علوم انسانی و اقتصادی -1

 روش های جمع آوری اطالعات، ارزیابی، طبقه بندی و ارائه  -2

 روش های تحقیق و رعایت مبانی اخالقی  -3

 و بحث و استنتاج تحلیل داده ها -4

 انتشار و گزارش نویسی -5

 استفاده از منابع و سایت های معتبر و مهم رشته تحصیلی )مدیریت و اقتصاد دارو( -6

 آشنایی با منابع و شبکه های مرتبط با رشته تحصیلی -7

 

 

 آموزش نحوه پژوهش صحیح و اخالقی و ایده پردازی علمی :مندیتوان محورهای/ یکل فاهدا

 :مندیتوانمحورهای هر / زیریاختصاص اهداف

 :ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 اقتصادی و انسانی علوم در پیمایش و تحقیق مفهوم تحقیق، روش و مبانی -1

  ارائه و بندی طبقه ارزیابی، اطالعات، آوری جمع های روش -2

  اخالقی مبانی رعایت و تحقیق های روش -4

 استنتاج و بحث و ها داده تحلیل -3

 نویسی گزارش و انتشار -5

 (دارو اقتصاد و مدیریت) تحصیلی رشته مهم و معتبر های سایت و منابع از استفاده -6

 تحصیلی رشته با مرتبط های شبکه و منابع با آشنایی -1

 

 را بیاموزد.

 

 :یادگیری -یاددهی هایروش

 ،سخنرانی تعاملی )پرسش و پاسخ

 ...(کوئیز، بحث گروهی و 

 های کوچک بحث در گروه   ایفای نقش 

 

 یاکتشاف یریادگی 

 شده تیهدا
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          (PBL)مسئله  حل بر مبتنی یادگیری  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری  

 

یادگیری مبتنی بر   

 سناریو

 کالس وارونه 

استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازی 

 )تدریس توسط همتایان(

 نام لطفاً) موارد سایر بازی 

 -------( ببرید

 :درس میتقو

 نام درس

 مسئول درس

کالس 

 آنالین

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه سیتدر روش یادگیری  یهاتیفعال

 خود

 آزمون

اتاق 

بحث 

 )فروم(

محتوای  فیلم تکلیف

چند 

 رسانه ای

جزوه و 

فایل 

 متنی

پاد اسالید

کس

 ت

       
 

 
 

 
 

 سطح و منابع معرفی نیک فر 82/6/0011
 و ری گی  بهره بندی
 اآنه هب استناد

1 

 رد مطالعات انواع فر نیک 0/10/0011         
 مطالعات) ژپوهش

 ای، مشاهده
خلهم توصیفی،  دا

 اقتصادی، ای،
 (یتمدری اجتماعی،

2 

 نتدوی  و سوال طرح  فر نیک 00/10/0011         
 فرضیه

4 

 و رتمینولوژی فر نیک 02/00/0011         
 و اه واژه شناخت

  جستجو نحوه

3 
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 5 یرمتغ  تعریف فر نیک 82/10/0011         

 آوری  جمع فر نیک 9/12/0011         
 روش) اطالعات

 تدوین و  ای کتابخاهن
 جامان  و رپسشناهم

  (مصاحبه

6 

 اهئار  افزاراهی رنم  فر نیک 06/12/0011         
 اه داده

1 

 و روایی ربرسی فر نیک 82/12/0011         
 اه داده اعتبار

8 

 اندازه و سنجش فر نیک 21/12/0011         
 هآمار) اه داده گیری 

زه اه،  ی،نسب  اهی اندا
 اهی اندازه

 صاداقت  اقتصادی،
 و گیوابست  سنجی،

 (یگتسبمه

0 

حثب  و استنتاج فر نیک 0/19/0011         
  

11 

 مقاهل و گزارش فر نیک 00/19/0011         
 نویسی

11 

 و تحقیق رد اخالق فر نیک 80/19/0011         
گارش  ن

12 

 14 ژپوهش مدرییت فر نیک 82/19/0011         
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            13 

            15 

            16 

            11 

 

 توضیحات:

 آنالین با عالمت * مشخص گردد.لطفا روش تدریس، فعالیت های یادگیری و کالس 

 وضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نیاز به 

 کالس ها حضوری است و در صورت بوجود آمدن وضعیت اضطراری آنالین خواهد  بود.

 

 

  دانشجو:  یابیارز روش

 

 نام درس

 . نمرهزمآ

 نام مسئول درس

فعالیت های 

 یادگیری

)تکالیف، 

فروم، 

 خودآزمون(

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه
سامانه 

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

 حضوری

سهم  02      02   02 02

 نمره

زمان            

 برگزاری
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            نوع

 برگزاری 

 توضیحات:

، ینآنال، حضور و غیاب در کالسهای )مواردی چون نمره آزمون .شیابی نهایی دانشجو را ذکر نماییدبندی دقیق ارزها و بارممالكلطفا 

  تکالیف و سایر فعالیتهای پیش بینی شده(

 با عالمت * مشخص گردد. نوع برگزاری آزمون )حضوری، شفاهی آنالین، سامانه آزمون(

 درج گردد که سهم نمره فعالیت های مختلف یادگیری مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط یهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص یهاهینشر ،یدرس یهاکتاب شامل منابع

 :کتب( الف      

 .1484 سال تهران، پ ع د ناشر پزشکی، علوم در کاربردی های پژوهش شناسی روش .1

2. Good Practices for Outcomes Research; These Reports set international standards for 
outcomes research and its use in healthcare decision making. 

 

 :مقاالت( ب      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( ج      


