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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی   - زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

  9396- 97سال تحصيلی   اولل نيمسا 

با ارائه مطالب علمی در زمینه آمار و فرآيند پژوهش از دانشجويان خواسته می شود که از بین مشکالت مربوط به در اين درس  :مقدمه

همچنین بر اهمیت و  به صورت گروهی يک طرح پژوهشی ارائه دهند پرستاری يک مشکل را برگزيده و با انتخاب روش تحقیق مناسب

 . چگونگی رعايت نکات اخالقی و به کار گیری نتايج تحقیقات در حیطه های مختلف پرستاری و همکاری در انتشار نتايج تحقیقات تاکید می شود

تفاده از نتايج پژوهشهای انجام شده به منظور آماده روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه اسآشنايی دانشجو با  :هدف کلی

 سازی جهت همکاری در فعالیتهای پژوهشی

  :اهداف رفتاری

 :انتظار می رود يان عزيزدر پايان دوره از دانشجو

 .انواع روش های پژوهش را نام ببرد -1

 .مراحل يک پژوهش را به ترتیب نام ببرد -2

 .ا عنوان انتخابی بنويسدفرضیات و سواالت پژوهشی مناسب ب –اهداف  -3

 .متغیرهای پژوهش را بر اساس عنوان انتخابی تعريف نمايد -4

 .اصول اخالقی در پژوهش را به صورت عملی اجرا نمايد -5

 .انواع روش های جمع آوری داده را لیست نمايد -6

 .يک تحقیق را به صورت عملی اجرا نمايد -7

 .نتايج تحقیق را در قالب يک گزارش ارائه نمايد -8

 .ساس دروس آموخته شده يک کار تحقیقی در يک سمینار ارائه نمايدبر ا  -9

 

 . ، پرسش و پاسخ و بحث گروهیبا کمک وسايل کمک آموزشی سخنرانی  :روش تدريس

  .جزوه آموزشی، کتاب درسی، وايت بورد، اورهد و ويدئو پروژکتور: وسايل کمک آموزشی نیز عبارتند از

 تحقيق در پرستاری  :نام درس 

 (واحد عملی 5/0 -واحد نظری 9) واحد 5/9 :تعداد واحد

 عملی-نظری  :نوع واحد

 3ـ ترم  کارشناسی پرستاری: رشته تحصيلیمقطع و 

 ندارد : پيشنياز دروس 

 7777: دفترتلفن داخلی 

 سه شنبه -دوشنبه   -يکشنبه: ساعات حضور در دفتر

 آذربرزين مهرداد:  مدرس

 مهرداد آذربرزين: مسئول درس

Email  : m-azarbarzin@pnu.iaun.ac.ir                  

 (هفته دوم ترم 5)93:00-97:00 و 5:95-9:75   دوشنبه: روز کالس 

 ندارد :تاريخ امتحان ميان ترم

 93:30ساعت  30/90/9396 :متحان پايان ترمتاريخ ا
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 :اليتهای فراگيرانعف

  و بحث گروهی ( پیش آزمون و پس آزمون)شرکت در پرسش و پاسخ  -2؛ حضور فیزيکی به موقع و فعال در تمام جلسات درس -1

 شرکت در کالسهای عملی و انجام امور تکلیف  -3

 :روش ارزشيابی

 نمره% 55ارائه طرح تحقیقاتی   

 نمره % 55آزمون پايان ترم       

 

  :منبع اصلی درس
1- Burns, N & Grove, S. (last edition). Understanding nursing research- Philadelphia, 

W.B. Saunders. 
2- Polit, D, Hungler, B, Beck, C. (Last edition). Essentials of nursing research: Methods, 

Appraisal and Utilization. Philadelphia, W.B. Saunders.  

 نشر گواهان. تهران . ترجمه حمید حقانی ، روح انگیز جمشیدی. ار زيستی اصول آم. روزنر، بارنارد -3

نشر . تهران –جلد اول . روش های آماری و شاخص های بهداشتی. ملک افضلی، حسین و نهاپتیان، وارتکس. کاظم، محمد -4

 .مولفان
 

  اصول آمار حیاتی کلیه کتابهايی با عنوان روش های تحقیق در علوم پزشکی و  :منابع جهت مطالعه بیشتر
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 برنامه درسی 

 تحقيق در پرستاری

 

 محتوای درسی روز تاریخ ردیف

1 8/8/69  ن در علوم پزشکیآمراحل آن و کاربرد  –تعریف تحقیق  دوشنبه 

2 11/8/69  عنوان پژوهش  دوشنبه 

3 22/8/69  هشمتغیرهای پژو -فرضیات و سواالت پژوهش –اهداف  دوشنبه 

4 26/8/69  جامعه و نمونه پژوهش دوشنبه 

1 9/6/69  انواع پژوهش های کمی دوشنبه 

9 13/6/69  انواع پژوهشهای کیفی دوشنبه 

7 22/6/69  بیان مسئله دوشنبه 

8 27/6/69  انتشار نتایج تحقیق –مالحظات اخالقی در پژوهش  دوشنبه 

6 11/8/69  کار عملی دوشنبه 

12 22/8/69 ر عملیکا دوشنبه   

11 26/8/69  کار عملی دوشنبه 

12 9/6/69  کار عملی دوشنبه 

13 13/6/69  کار عملی دوشنبه 

14 27/6/69  کار عملی دوشنبه 

11 4/12/69  کار عملی دوشنبه 

19 11/12/69  کار عملی دوشنبه 

17 18/12/69  کار عملی دوشنبه 




