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Khóa học về Phương pháp nghiên cứu khoa học 
Đây là khóa học được đồng tổ chức bởi Đại học Y khoa Fukushima, Hội Y học TP HCM và Sở Y tế tỉnh 

An Giang, dưới sự hỗ trợ cuả Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).  Đối  tượng của khóa học là các 

bác sĩ và nhân viên y tế hiện đang công tác tại An Giang. Khóa học dự kiến sẽ cung cấp các kiến thức căn 

bản về Phương pháp nghiên cứu khoa học để học viên có thể áp dụng. Các học viên tham dự đầy đủ sẽ 

nhận được giấy chứng nhận Đào tạo liên tục do Sở Y tế tỉnh An Giang cấp. 

 

Mục tiêu khóa học 
Mục tiêu chính của khóa học là giúp học viên: 

- Hiểu các kiến thức căn bản về phương pháp nghiên cứu khoa học và sinh thống kê 

- Cung cấp kỹ năng cần cho việc thực hiện nghiên cứu như: tìm tài liệu y văn, cách viết đê cương, cách 

thiết kế bộ câu hỏi. 

 

Thời gian và Địa điểm khóa học 

Thời gian: 24/8 (thứ bảy) và 25/8/2019 (chủ nhật) 

  8:00- 11:30; 13:00-16:30 

Địa điểm: Hội trường Sở Y tế An Giang (15 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang) 

 

Cách thức giảng dạy trong khóa học 

Tất cả các bài giảng đều giảng bằng tiếng Việt. Riêng các bài giảng của giảng viên Nhật giảng bằng tiếng 

Anh và được dịch qua tiếng Việt song song. 

 

Đối tượng chiêu sinh trong khóa học:  

 

1. Học viên dự thính  

Tham gia tất cả các buổi giảng của khóa học,  

Không bắt buộc tham gia thảo luận nhóm dự án 

2. Học viên dự án 

Tham gia tất cả các buổi giảng của khóa học. 

Chuẩn bị các đề cương nghiên cứu đã có. 

Ban Tổ chức chọn 2-3 đề cương để thực hành thảo luận và sửa đề cương 

Các nhóm dự án sẽ trình bày kết quả thu hoạch bằng cách trình đề cương vào cuối khóa học 

 

Đánh giá 

Học viên được điểm danh vào đầu buổi học và phải tham dự phần kiểm tra cuối khóa.  

Chỉ những học viên tham gia đầy đủ và hoàn tất kiểm tra cuối khóa mới nhận được chứng chỉ Đào tạo  y 

khoa liên tục do Sở Y tế An Giang cấp 
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Tiêu chuẩn và cách thức ghi danh khóa học 

 Các học viên từ các lãnh vực y sinh.  

 Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên 

 

 

Chương trình dự kiến 

 

Ngày Buổi sáng (8:00-11:30) Buổi chiều (13:00-16:30) 

24/8 Khai giảng 

Cách tìm y văn (BS Khoa) 

Cách đọc bài báo khoa học (BS Trung) 

Quản lý tài liệu tham khảo bằng phần mềm 

Endnote (BS Thọ - BS Thành) 

Cách viết bản đồng thuận nghiên cứu (BS 

Trung) 

Đạo đức nghiên cứu & Tác quyền (BS Khoa) 

Bài tập 

Đạo văn trong y khoa (GS Aya – BS Vinh) 

Các phép thống kê căn bản (t test, Z test và Chi square 

test, Fisher’s exact test) (BS Vinh) 

Giới thiệu hồi qui đa biến (GS Chihaya – BS Khuê) 

Bài tập và thảo luận nhóm đề cương 

25/8 Phân tích dữ liệu lâm sàng (TS Yokokawa – 

BS Trung) 

Kiểm tra cuối khóa học 

Thảo luận đề cương 

Trình đề cương theo nhóm 

Bế giảng khóa học 
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Ban Tổ chức khóa học 

Từ Quốc Tuấn 

Bác sĩ chuyên khoa II, Giám đốc Sở Y tế An Giang 

Trịnh Hữu Thọ 

Bác sĩ chuyên khoa II, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang 

Nguyễn Thy Khuê 

Phó Giáo Sư, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Nội tiết, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

Phó Chủ tịch, Hội Y học TP. Hồ Chí Minh 

Goto Aya 

Giáo sư, Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Con người, Đại học Y khoa Fukushima 

 
Ban Giảng huấn 
Goto, Aya 

Giáo sư, Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Con người, Đại học Y khoa Fukushima 

Nguyễn Quang Vinh 

Trưởng Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

Koriyama, Chihaya 

Giáo sư, Bộ môn Dịch tễ học và Y học dự phòng, Đại học Kagoshima 

Yokokawa, Hirohide 

Phó Giáo sư ,Bộ môn Nội tổng quát, Đại học Y khoa Juntendo 

Nguyễn Thị Từ Vân 

Chủ nhiệm, Bộ môn Sản phụ khoa, Đại học Y khoa Tân Tạo, Long An 

Trần Thế Trung 

Giảng viên, Bộ môn Nội tiết, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

Võ Tuấn Khoa 

Bác sĩ, khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhân Dân 115 

 
Thành viên khác 
Watanabe, Kazuyo 

Nghiên cứu sinh, Bộ môn Sức khỏe cộng đồng Quốc tế, Đại học Y khoa Fukushima, Nhật Bản 

Yohei, Koyama 

Nghiên cứu sinh, Bộ môn Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật-Hàn, Đại học Luân Đôn, Anh quốc 

Sachika Ishii 

Sinh viên khoa Y, Đại học Y khoa Fukushima 

 

 

 


