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 کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی مرکز  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار

) Course Plan )فرم طرح دوره  

 

 در پرستاریروش تحقیق   موضوع تدريس:

   - پيش نياز:                                                 عملی( -)نظری واحد 5/1: تعداد واحد

 1311-1011زمان: نيمسال اول                           پرستاری  کارشناسی 3 ترمگروه هدف: دانشجويان 

  ghasemimr109@gmail.com مدرس:  قاسمی                   پرستاری و مامايیمحل اجرا: دانشكده 

 هدف كلي

وهش های انجام شده به منظور در علوم پزشكی و نحوه استفاده از نتايج پژکمی آشنايی دانشجويان با روش های متداول تحقيق 

 آماده سازی آنان جهت همكاری در فعاليت های پژوهشی.

 

 اختصاصياهداف 

 دانشجويان پس از طی دوره بتوانند:

 .روش علمی پژوهش و مراحل مختلف آنرا بيان کنند .1

 .چگونگی طرح مسئله و ويژگی های موضوع پژوهش را توضيح دهند .2

 .، سواالت فرضيه ها و پيش فرضهای پژوهشی را بيان نمايندانواع، شرايط و نحوه تنظيم اهداف .3

 .کنند فيو انواع آن در پژوهش را تعر ريمتغ .0

 .نمايند سهيرا با هم مقا قاتينموده و با انواع تحق یبند ميها را از جهات مختلف تقس پژوهش .5

 يری را توضيح دهند.جامعه، نمونه و محيط پژوهش را بيان داشته روشهای مهم نمونه گ یهايژگيو و فيتعر .6

 را بيان کنند. قيدر تحق یاصول اخالق گاهيو جا تياهم .7

 دهند.  حيداده ها را توض یمختلف جمع آور یروشها .8

 .کنند انيو داده ها را ب هيتجز نديفرآ .1

 تحقيقات در عمل را بيان نمايند. جينتا یريبكارگ یچگونگ .11

 .دهند حيرا توض قيتحق جيانتشار نتا نحوه .11

 .فرآيند تحقيق يک طرح پژوهشی را تدوين نمايند با بكار گيری .12

 

 بحث گروهی -پرسش و پاسخ -روش تدريس : سخنرانی 

 : دانشجو تكاليف و وظابف 

 دانشجويان می بايست بطور منظم و در ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند . -1
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ده و مكلف به شرکت فعال در مباحث درسی می دانشجويان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی درکالس حاضرش -2

 باشند .

 هر دانشجو مكلف به آماده سازی يک پروژه تحقيقاتی می باشد . -3

 

  

 روش ارزشیابی دانشجو :

  

 نمره درصد شرح فعاليت رديف

 2 3/13۱ حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1

2 

  

 0 7/26۱ ارائه کتبی پروژه طرح تحقيقاتی

 1 61۱ مون تراکمیآز 3

 15 111۱   جمع

  

 منابع جهت مطالعه : 

1. Burns, N., & Groves,S.(2118). Understanding Nursing Research.(5th ed.). Philladelphia: 

W.B. Saunders. 

  

2. Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C.(2116). Essentials of Nursing Research:  

Methods, Appraisal, and Utilization. Philladelphia: lipincott. 

  

 . ترجمه حقانی ح. و جمشيدی ر. ا. تهران: گواهان.اصول آمار زيستی (.1373روزنر ب. ) .3

 . تهران. د.ع.پ. شهيد بهشتی.روش تحقيق در علوم پزشكی و بهداشت ( .1011عابد سعيدی ژ.، امير علی اکبری ص.) .0

. ترجمه يار ستوده مرام، دژکام. روش تحقيق در سيستم های بهداشتی (.1376گروه مولفين سازمان بهداشت جهانی ) .5

 تهران: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی.
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 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس                                          

 

 اهداف جلسات مدرس يا مدرسين موضوع تاريخ جلسه

 _آغازين ارزشيابی  _معارفه   اول

 تبيين انتظارات

برقراری ارتباط، اطمينان از داشتن پيش نيازها، جايابی وتعيين  دانشجويان -مدرس

 اهداف

  

 دوم 

روش علمی پژوهش و    

 مراحل آن

  

  مدرس

  

 

 در پايان هر جلسه از فراگير انتظار می رود که :

 انواع روش های کسب دانش را بيان نمايند. -1

 ساير روش ها کسب دانش مقايسه نمايند.پژوهش را با  -2

 .مراحل اجرای روش علمی پژوهش را بيان نمايند -3

      تحقيق در پرستاری و اهميت آن را بيان نمايند. -0

  

 سوم

موضوع، عنوان و بيان مسئله   

 طرح تحقيق

  

 مدرس

ضمن آشنايی با منابع کسب موضوع پژوهش در پرستاری ،  -1

انتخاب نموده ، براساس توافق گروهی و با موضوعات پژوهشی را 

استفاده از معيار های اولويت دهی به پژوهش، موضوع مناسبی را 

انتخاب ،مسئله را تجريه و تحليل نموده و با مرور بر متون، بيان 

    مسئله آن را تدوين نمايند.

  

 چهارم

اهداف ، فرضيات و سواالت   

 پژوهش

  

 مدرس

اهميت و انواع اهداف، فرضيات و سواالت پژوهش را توضيح  -1

 دهد.، 

اهداف فرضيات و سواالت پژوهش در پروژه در حال تكميل  -2

 خود را تدوين نمايند. 

  

 پنجم

کار عملی) ارائه پروژه   

 تحقيقاتی(

ارائه شفاهی تكاليف عملی مباحث نظری ارائه شده )موضوع،  -1 مدرس -دانشجويان

 بيان مسئله، اهداف، فرضيات و سواالت پژوهش(عنوان و 

  

 ششم

   متغير های پژوهش  

 مدرس

ضمن آشنايی بامفهوم منغير اهميت و انواع آن ، ليستی از متغير 

های پژوهش خودرا تهيه کروه، نوع و نحوه انداره گيری آن را 

 بدرستی تعيين نمابد.

  

 هفتم

   انواع پژو هش  

 مدرس

انواع روش های تحقيق و با توجه به عوامل ضمن آشنايی با  -1

تاثير گذار بر انتخاب روش، مناسب ترين نوع مطالعه برای پژوهش 

 در عال تكميل خود را تدوين نمايند.

کار عملی) ارائه ادامه پروژه     

 تحقيقاتی(

ارائه شفاهی تكاليف عملی مباحث نظری ارائه شده)متغير های = 1 مدرس -دانشجويان

 وهش و نوع مطالعه(پژ
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 هشتم

  

 نهم

محيط، جامعه، نمونه   

پژوهش و روش های نمنونه 

       گيری

  

 مدرس

 مفاهيم محيط، جامعه، نمونه پژوهش را توضيح دهند -1

 نمايند بيان را احتمالی يریگ نه نمو های روش انواع    -2

  

 دهم

محيط، جامعه، نمونه   

پژوهش و روش های نمنونه 

 (دامها)        گيری

  

 مدرس

 انواع روش های نمو نه کيری غير ا حتمالی را توضيح دهند.   -1

 چگونگی برآورد حجم نمونه را بيان کنند. -2

مناسب ترين روش نمونه گيری برای پژوهش در عال تكميل  -2

 خود را معرفی و حجم مناسب نمونه را برآورد نمايند..

  

 يازدهم

کار عملی) ارائه ادامه پروژه   

 تحقيقاتی(

ارائه شفاهی تكاليف عملی مباحث نظری ارائه شده)محيط،  -1 سمدر -دانشجويان

جامعه، نمونه پژوهش و روش نمنونه گيری ( برای پژوهش در عال 

      تكميل خود

  

 دوازدهم

روش های چمع آوری داده   

 ها

  

 مدرس

ضمن آشنايی، با انواع روش های فعال و عير فعال جمع آوری  -1

ده ها ، علل تورش در آنها و نيز چكونگی تدوين ابزار های جمع دا

 روش ترين مناسب ، نها آ معايب و مزايا   آوری داده ، با مقايسه

 و انتخاب را خود تكميل حال در طرح برای ها داده آوری جمع

 نمايد تدوين را آن ابزار

  

  

  

 سيزدهم

روش های چمع آوری داده   

 ها

 ) ادامه(

  

 مدرس

ضمن آشنايی، با انواع روش های فعال و عير فعال جمع آوری  -1

داده ها ، علل تورش در آنها و نيز چكونگی تدوين ابزار های جمع 

 روش ترين مناسب ، نها آ معايب و مزايا   آوری داده ، با مقايسه

 ابزار و انتخاب را خود تكميل حال در طرح برای ذاذه آوری جمع

 نمايد تدوين را آن

  

  

 چهاردهم

کار عملی) ارائه ادامه پروژه   

 تحقيقاتی(

ارائه شفاهی تكاليف عملی مباحث نظری ارائه شده)معرفی =  1 مدرس -دانشجويان

روش و ابزار جمعآوری داده های برای پژوهش در عال تكميل 

     خود

  

  

 پانزدهم

 تجزيه و تحليل داده ها  

منبع  -اخالق در پژوهش 

 تنويسی در تحقيقا

  

  

 مدرس

 اهميت و هدف از تجزيه و تحليل داده ها را بيان کنند. -1

ضمن آگاهی از تاريخچه نياز به ورود مسائل اخالقی به پژوهش  -2

مهمترين اصول وکد های اخالقی را بيان داشته و اصول اخالقی 

 مورد توجه در طزح خود را تدوين نمايند.

يان گزارشات تحقيق دو شيوه صخيح منبع نويسی در متن و پا -3
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را بيان کرده و با انتخاب يكی از آنها منبع نويسی گزارش کتبی 

    طرح تحقيق خود را انجام دهند.

  

  

 شانزدهم

به کار گيری نتايج تحفيفات   

 و انتشار آن

  

  

 مدرس

 پيوستار   ضمن آشنايی با مفاهيم پرستاری مبتنی بر شواهدو -1

در مراحل فرآيند پرستاری را با ذکر رد تحقيق کارب تحقيق، کاربرد

 مثال تو ضيح دهند

مشكالت و راهبرد های مرتبط به کاربرد نتايج تحقيق در عمل  -2

 را ليست نمايند 

ضمن آشنايی با شيوه های متعدد انتشار نتايج تحقيقات ،با  -3

نحوه نگارش مقاالت و گزارشات کتبی پروژه های تحقيق آشنا 

 پروژه خود را آماده نمايند  شده و گزارش کتبی طرح

  

 هفدهم

 ارائه شفاهی طرح پژوهشی تكميل شده مدرس -دانشجويان گزارش نهايی  

آزمون تراکمی و ارائه گزارش کتبی پروپوزال     

 پروژه تحقيقاتی

 تشخيص پيشرفت تحصيلی فراگيران

 

 


