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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 دانشکده بهداشت و تغذیه

بهداشت عمومی آموزشی گروه  

 

 کارآموزی رد عرصه ردس رپوژه انمه شیوه
 

  ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

 

 1395مهر  20ب: تاریخ تصوی 

 1396اسفند  8: اول تاریخ بازنگری

 1398 تیر 1: دوم تاریخ بازنگری

 1398 ماه دی: سوم بازنگری تاریخ

 جریان فرایند، ضمنبهترین نمودار  براساس کارآموزی پروژه اجرای ؛دانشجوی گرامی

امکان بهره مندی از فرصت طالیی دانشجویی  ،س مربوطهورکسب بهترین دستاورد در د

 .آورد می فراهمرا  برای ارتقای مهارت های پژوهشی
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مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  ،در برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

ی های پژوهشی زیر برای دانش آموختگان بهداشت عمومی در نظر گرفته شده است: کمک به پژوهش های کاربرد، نقش9/3/1389مورخ 

(HSRدر ع ) رصه های بهداشتی کشور، آموزش پرسشگران طرح های پژوهشی، ارائه طرح های پژوهشی در زمینهHSR کمک در ،

 مصاحبه های پژوهشی و گردآوری داده های مورد نیاز و تجزیه و تحلیل نتایج. 

یخ نامه حاضر را در تارشیوه ،گروه آموزشی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در راستای اجرای بهینه درس پروژه

 داشتبه کارشناسی پیوستهدوره ، چارت درسی پروژهر بودن فرآیند تصویب و اجرای با توجه به زمانب. به تصویب رساند 1395مهر  20

استفاده ختیار، ا، بتوانند به بهترین نحو از فرصت در های طراحی شده است که دانشجویان همزمان با ارایه دروس مربوطگونهعمومی به

 نمایند.

در  بهترین نمودار جریان فرآیند پروژه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ضمیمه شیوه نامه است. .1

 شجوییاز بودجه کمیته تحقیقات دانتوانند ضمن امکان بهره مندی دانشجویان می ودار جریان فرآیند،صورت تبعیت از بهترین نم

 از بهترین عملکرد و کسب حداکثر نمره برخوردار شوند.  ،برای اجرای پروژه

 انجام دهند.نفره  چند یا نفره تک صورت به را خود پروژه به صالحدید گروه آموزشی، توانند می دانشجویان .2

 انجام دهند: به یکی از شیوه های زیر  اساتید راهنمای پژوهشی دانشجویان می توانند پروژه خود را با مشورت .3

  یا همکار اصلی مجریعنوان طرح تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی به 

 باشد مانده باقی وی تحصیل از ترم 3 که شرطی به باشد مجری تواند می دانشجو: 1 تبصره. 

 طرح تحقیقاتی مصوب گروه به عنوان مجری یا همکار اصلی 

  اصلیطرح تحقیقاتی مصوب یکی از اساتید گروه به عنوان همکار 

 در  خود را نداشته و می بایستنفره، دانشجویان حق تقسیم مراحل بین  چندصورت اخذ پروژه به صورت در  2 : تبصره

 ال داشته باشند.مشارکت فع ن پروپوزال تا اخذ پذیرش مقاله از مجالت معتبرتمام مراحل پروژه از تدوی

خاب ، نسبت به انت«روش تحقیق در علوم بهداشتی»از ترم چهارم تحصیلی خود، همزمان با ارایه درس  می بایستی دانشجویان .4

 موضوع و استاد راهنمای پژوهشی خود اقدام نمایند. 

  در صورت .باشد عمومی بهداشت گروه علمی هیات اعضاء از یکی حتی االمکان بایستی راهنمای پروژه : استاد1تبصره  

اخذ پروژه با سایر گروههای آموزشی بالمانع است؛ مشروط به  ،گروه شورای پژوهشی درخواست دانشجو/یان و تصویب

 .ده عهده داشته باشعمومی مشاوره علمی پروژه را ب بهداشت گروه علمی هیات اعضاء از اینکه یکی

  بود خواهد درس مسوول استاد  «بهداشتی علوم در تحقیق روش» درس عملی واحدمدرس : 2تبصره. 

 پایان یا( اول نیمسال ورودی دانشجویان برای) ماه اسفند پایان تا حداکثر بایستی می تحصیلی چهارم ترم در دانشجویان .5

 تک صورت به پروژه انجام پیشنهاد عالوه به مشاور و راهنما استاد پروژه، عنوان( دوم نیمسال ورودی دانشجویان برای) ماه آبان

 به و کرده ثبت( دانشکده سایت در گروه های نامه آیین و ها فرم لینک از دانلود قابل)  1CSTA فرم در را نفره چند یا نفره

 .دنده تحویل گروه کارشناس

  هر دانشجو مجاز است نام خود را فقط در یک فرم : 1تبصرهSTAC ار درج نماید و همان پروژه مبنای ارزشیابی وی قر

 STACمی گیرد. لذا دانشجویانی که مایل به مشارکت در چند پروژه هستند، الزم است دقت نمایند، نام خود را در فرم 

 پروژه ای درج نمایند که احتمال می دهند بیشترین نمره را از آن اخذ خواهند کرد. 

                                                           
1 - Supervisor, Title, Advisor, Colleagues (STAC) 
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 عنوان بهرا  بهداشت عمومی: دانشجویان ترم چهارم مجاز نیستند نام دانشجویان ترم های اول، دوم و سوم 2 تبصره 

 .درج نمایند STACفرم همکار در 

  فرم دانشجویان در صورتی که: 3تبصره STAC  از  برای همیشهتحویل کارشناس گروه ندهند،  در مهلت فوق الذکررا

 د شد.نمحروم خواه آندو نمره تحویل به موقع 

  فرم  نمره : دو4تبصرهSTAC شد خواهد تعیین گروه پژوهشی شورای توسط میزان نوآوری پروژه حسب بر. 

  فرم 5تبصره :STAC بررسی و تغییر امکان و می شود مطرح گروه پژوهشی شورای جلسه در یکبار دانشجویان فقط 

 .ندارد وجود آن مجدد

  دانشکده  دانشجویی تحقیقات در کارگاههای کمیتهخود  تحصیلی دوم ترم در ی کهعالقمنددانشجویان ممتاز و : 6تبصره

از ابتدای ترم سوم و پروپوزال پروژه خود را از را به انضمام گواهی کارگاهها  STACفرم  می توانندکرده اند،  شرکت

  ابتدای ترم چهارم تحصیلی تکمیل و به کارشناس گروه تحویل نمایند.

  دانشجویانی که همکار اصلی طرح پژوهشی مصوب اساتید گروه خواهند شد، موظفند حداکثر تا پایان ترم 8تبصره :

 تصویر صفحه مربوط به اطالعات عمومی پروپوزال تصویب شده را به کارشناس گروه تحویل نمایند.چهارم تحصیلی خود، 

  شود.تعیین میدر شورای پژوهشی گروه  ،دورههر  دانشجویانحسب تعداد قف تعداد پروژه اساتید راهنما بر س: 9تبصره 

زیر نظر اساتید راهنما و را  ، پروپوزال پروژهدر شورای پژوهشی گروه STAC  تصویب فرمدانشجویان می بایست پس از  .6

 به کارشناس گروه تحویل دهند. چهارم تکمیل و ترم پایان تا حداکثرمشاور 

   ما الزامی است و دانشجو در شورای پژوهشی گروه، تایید پروپوزال توسط استاد راهن قبل از طرح پروپوزال: 1تبصره

 بایستی پروپوزال تایید شده توسط استاد راهنما را به کارشناس گروه تحویل نماید.

  از همیشه برای ندهند، گروه کارشناس تحویل الذکر فوق مهلت در را پروپوزال خود دانشجویان که صورتی در: 2تبصره 

 .شد دنخواه محروم پروپوزال موقع به تحویل نمره دو

  توسط شورای پژوهشی گروه تعیین خواهد شد. آنهاعلمی و متدولوژیک بر حسب کیفیت پروپوزال : دو نمره 3تبصره 

  حداکثر تا پایان اسفند ماه و پروپوزالهای مربوط به نیمسال دوم  ،: پروپوزالهای ارایه شده مربوط به نیمسال اول4تبصره

 خواهند شد. مطرححداکثر تا پایان شهریور ماه در شورای پژوهشی گروه 

  دانشجویان بر حسب برنامه اعالمی کارشناس گروه، در جلسات شورای پژوهشی گروه حاضر شده و به دفاع از 5تبصره :

 پروپوزال خود خواهند پرداخت.

  و بررسی مجدد تغییر و امکان  می شوددانشجویان فقط یکبار در جلسه شورای پژوهشی گروه مطرح  پروپوزال: 6تبصره

 .وجود نداردآن 

  دانشجویان موظفند حداکثر یک هفته پس از اعالم نتیجه، اصالحات پروپوزال را انجام و به کارشناس گروه 7تبصره :

 تحویل نمایند.

  واحد عملی درس  جهت اخذ نمره، هستنددانشجویانی که همکار اصلی طرح پژوهشی مصوب اساتید گروه : 8تبصره

  نگارش نمایند.مجزا با همان عنوان پروپوزال موظفند یک روش تحقیق، 

 آغاز نمایند.های پروژه خود را آوری دادهتوانند جمعمی گروه پژوهشی شورای در روپوزالپ تصویب از پسبالفاصله دانشجویان  .7

  شنبه  و  )جز های پروژه آوری دادهیک روز برای جمعشود که ای طراحی میگونه: برنامه درسی ترم پنجم به1تبصره

 خالی بماند.چهارشنبه( 
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  دانشجویان می توانند با توافق استاد راهنما و مشاور پروژه خود، برای تصویب آن در کمیته تحقیقات دانشجویی 2تبصره :

 دانشگاه و بهره مندی از امتیاز تصویب و تامین بودجه اقدام نمایند

  دانشجویانی که قصد دارند پروژه خود را به تصویب کمیته تحقیقات دانشجویی برسانند، از همان ابتدا از فرمت 3تبصره :

 پروپوزال دانشگاه استفاده نمایند. 

  جدد آن در شورای قیقات دانشجویی دانشگاه، نیازی به طرح م: درصورت تغییر و اصالح پروپوزال در کمیته تح4تبصره

 و پروپوزال مصوب کمیته تحقیقات دانشگاه مورد تایید گروه نیز می باشد. پژوهشی گروه نبوده

  تصویب پروژه در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه اختیاری بوده و نبایستی مانع پیشرفت پروژه براساس 5تبصره :

طرح پروژه در کمیته تحقیقات دانشجویی مانع کسر نمره ناشی از جریان فرایند درس پروژه شود. لذا بهترین نمودار 

 تاخیر در اتمام مرحله جمع آوری داده ها حداکثر تا ابتدای ترم ششم نخواهد شد.

  تا قبل از  ستبهتر ا: دانشجویان درصورت تمایل به تصویب پروژه خود در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، 6تبصره

هایی که توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده برگزار می شود )کارگاه شروع ترم چهارم، گواهی شرکت در کارگاه

 را دریافت نمایند.  (Endnoteپروپوزال نویسی و  -روش تحقیق مقدماتی

  خود را به تصویب کمیته تحقیقات در صورتی که دانشجویان نتوانند تا انتهای ترم ششم تحصیلی، پروپوزال : 7تبصره

 دانشجویی دانشگاه برسانند، ناگزیرند هزینه انجام پروژه را خود متحمل شوند.

آنها را در طول ترم  تحصیلی جمع آوری نموده و ترم ششم ابتدایی پروژه خود را حداکثر تا داده ها دانشجویان می بایستی .8

با کمک مدرس درس و استاد مشاور  «بهداشتی هایداده تحلیل و تجزیه در کامپیوتر کاربرد» ششم تحصیلی همزمان با ارایه درس

 تحلیل نمایند. آماری پروژه خود

 چهار از همیشه برای ،جمع آوری ننمایند الذکر فوق مهلت در را خود های پروژهداده دانشجویان که صورتی در: 1 تبصره 

 .شد دنخواه های پروژه محرومآوری به موقع دادهجمع نمره

 پروژه راهنمای استادآنها توسط  ها و تحلیلداده کیفیت حسب بر پروژه هایداده موقع به آوریجمعنمره  چهار: 2 تبصره 

 .شد خواهد تعیین

  پروژه خواهد بود. آماری مشاورو سه نمره در اختیار  نمره از درس فوق در اختیار مدرس هفده :4تبصره  

نویس مقاله که به تایید استاد راهنما رسیده به شرط نگارش پیش مجری دانشجویی، دانشجوی در مقاله حاصل از پروژه .9

استاد راهنما  با مشورت و نظر تیم پروژه و استاد راهنما نویسنده مسوول خواهد بود. ترتیب سایر اعضای اول نویسنده باشد،

  تعیین خواهد شد.

را به استاد راهنمای خود تحویل دهند، در مجالت معتبر در صورتیکه دانشجویان نتوانند تا پایان ترم هفتم، نامه پذیرش مقاله  .10

 به تعویق خواهد افتاد. (ترم هشتم حداکثر تا پایاننامه پذیرش مقاله )تا زمان ارایه  ،آنناتمام منظور شده و ثبت نمره پروژه س در

  مسوول درس پروژه، معاون پژوهشی گروه خواهد بود.: استاد 1تبصره 

  در تمام مراحل اجرای پروژه، مسئولیت پیگیری پروژه و تعیین زمان مشاوره به عهده دانشجو خواهد بود.2تبصره : 

 خواهد بود:  2و  1ول اجدنحوه تعیین نمره درس پروژه به شرح  .11
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 : نحوه تعیین نمره درس پروژه1جدول 

کار حجم مهلت نمره  مراحل 

10% نیمه ترم چهارم 2  تعیین عنوان 

10% پایان ترم چهارم 2 پروپوزال نگارش   

مابتدای ترم شش 4  %20  جمع آوری داده ها 

10% پایان ترم ششم 2  تحلیل داده ها 

04% پایان ترم هفتم 8  نگارش مقاله 

01% پایان ترم هشتم 2  اخذ پذیرش مقاله 

20 - %100  جمع 

  های به صورت سخنرانی یا پوستر در یکی از همایش پذیرش ارایه مقاله خود که دانشجو موفق شودصورتی در: 1تبصره

  .مند خواهد شدبهره 2، از نمره تشویقی برحسب جدول را اخذ نمایدالمللی بین ، ملی یاایمنطقه دانشجویی

 : نحوه تخصیص نمره به پذیرش مقاله در همایش2جدول 

 پوستر سخنرانی همایش

 2 3 بین المللی

 1 2 ملی

 5/0 1 منطقه ای

  یک نمرهاز پژوهشی  طرح قرارداد تصویر ارایههای مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی به شرط ارایه : پروژه2تبصره 

 مند خواهد شد.تشویقی بهره

  پژوهشی شوند، از دو نمره -تا پایان ترم هفتم موفق به اخذ پذیرش از یک مجله علمیحداکثر : دانشجویانی که 3تبصره

 تشویقی برخوردار خواهند شد.

 فرم با آنها شده چاپ مقاله که دانشجویانی: 4 تبصره STAC مندبهره مقاله چاپ کامل نمره از ندارد، مطابقت شان 

 .شد نخواهند

گروه از اساتید راهنما و مشاور استعالم شده و متناسب با  کارشناسوضعیت پروژه دانشجویان از ترم چهارم به بعد توسط  .12

 از طریق برد پژوهشی گروه به اطالع دانشجویان خواهد رسید: 1زمان مندرج در جدول 

 ... دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ترم : وضعیت پروژه3جدول 

 بالتکلیف  -1 *

 نمره( 2در شورای پژوهشی گروه ) STACفرم تصویب  -2

 نمره( 2تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی گروه ) -3

 ) ا نمره تشویقی( دانشجوییدر کمیته تحقیقات تصویب  -4

 نمره( 4اتمام جمع آوری داده ها ) -5

 نمره( 2) هااتمام تحلیل داده  -6

 نمره( 8اتمام نگارش مقاله ) -7

 نمره( 2) پژوهشی-علمیاخذ پذیرش از یکی از مجالت  -8

 

ه شمار

 گروه
 استاد راهنما عنوان پروژه نام دانشجویان

 وضعیت

 *پیشرفت پروژه 

 وضعیت

مورد انتظار   
نمره کسب 

کنونشده تا  
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 دانشکده بهداشت و تغذیه

 بهداشت عمومیگروه 

 (STAC) فرم پیشنهاد موضوع پروژه، استاد راهنما و مشاور

   مجری طرح          

 موضوع پیشنهادی:

 

 تاریخ و امضاء:                                                                    نام و نام خانوادگی دانشجو/ دانشجویان:

 ترم تحصیلی:

 پیشنهادی:استاد راهنمای 
 تاریخ تایید استاد راهنما:                   تاریخ دریافت دانشجو: 

 امضاء:

 استاد مشاور آماری پیشنهادی:
 تاریخ تایید استاد مشاور:                   تاریخ دریافت دانشجو: 

 امضاء:

 تاریخ و امضاء: کارشناس گروه:

 معاون پژوهشی گروه:

 تاریخ و امضاء:

 گروه:مدیر 

 تاریخ و امضاء:

 

 همکار اصلی طرح پژوهشی مصوب اساتید گروه  

 عنوان طرح: 

 

 تاریخ و امضاء:                                                                    نام و نام خانوادگی دانشجو/ دانشجویان:

 ترم تحصیلی:

 :نام استاد
 تاریخ تایید استاد:                                تاریخ دریافت دانشجو: 

 امضاء:
 

 یادآوری:

 تاریخ امضای دانشجو، تاریخ تحویل فرم به استاد راهنمای پیشنهادی خواهد بود.  -1

 تاریخ امضای استاد راهنمای پیشنهادی، تاریخ تایید فرم خواهد بود. -2

 آماری، تاریخ تایید فرم خواهد بود.تاریخ امضای استاد مشاور  -3

 تاریخ امضای کارشناس گروه، تاریخ دریافت فرم از دانشجو خواهد بود. -4

 تاریخ امضای معاون پژوهشی و مدیر گروه، تاریخ تایید تصویب موضوع در شورای پژوهشی گروه خواهد بود. -5
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ته بهداشت عمومیبهترین نمودار جریان فرآیند پروژه کارآموزی در عرصه کارشناسی پیوس  

 

 

 

 

 

   

   

   

  

  

  

   

 

   
                                                                     

 

 

 

   

 

   

 

 بله

 خیر
در شورای  STACفرم آیا  

 پژوهشی گروه تصویب می شود؟

 بله

 بله

 خیر

 خیر

 خیر

 ارسال مقاله به مجله مناسب دیگر می پذیرد؟نآیا مجله مورد نظر، مقاله را 

 انجام اصالحات مورد نظر داوران مجله

به استاد  از مجله و ارایه آن نامه پذیرش مقاله اخذ

 (هشتم ترمپایان حداکثر ) راهنمای پژوهشی

 پروژه  استاد راهنما و  مشاور  موضوع، انتخاب

 (به کارشناس گروه حداکثر تا اواسط ترم چهارم STACفرم  )تحویل

 هگرودر شورای پژوهشی   STACطرح فرم های 

پروپوزال و ارائه آن به کارشناس گروه )حداکثر تا پایان ترم چهارم( نگارش  

نتیجه به دانشجوطرح پروپوزال در شورای پژوهشی گروه و اعالم   

آیا پروپوزال در شورای پژوهشی 

 گروه تصویب می شود؟
گروهاصالح پروپوزال و ارایه مجدد به کارشناس   

)ترم ششم(  آماری پروژهذراندن درس مربوطه زیر نظر مشاور تجزیه و تحلیل داده ها همزمان با گ  

ترم هفتم( حداکثر پایانمقاله و ارسال آن به مجله مناسب ) نگارش  

 جمع آوری داده ها )حداکثر تا ابتدای ترم ششم(

تیم پروژه برای اجرای آن مایل به استفاده از آیا 

؟استدانشگاه  کمیته تحقیقات دانشجویی بودجه  

ثبت پروپوزال در سامانه طرح های پژوهشی دانشگاه، دفاع از 

 پروپوزال در کمیته تحقیقات دانشجویی و عقد قرارداد


