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 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

  9397  –  98سال تحصيلی                 دوم  ل نيمسا

پرروه    دانشجويان در انجام يک مهارت فراهم آوردن فرصتهاي يادگيري در جهت کسب دانش و بطور کلي اين درس به منظور :مقدمه

 .مي باشد( رائه شد  دفاع عنوانافرم )فرمت  ارائه شد  دانشکد  و روش هاي تحقيق و انجام دفاع عنوان فرضي طبق پژوهشي علمي

 :هدف کلی
 اصول، مفاهيم و روش هاي متداول تحقيق در علوم پزشکي با دانشجويان شناخت و درک کامل 

 

 :        رفتاریاهداف 

 :در پايان دور  از دانشجو انتظار مي رود

متغيرهاي  -و پيشينه تحقيق چارچوب پنداشتي -فرضيه و سوال تحقيق -لي و ويژ اهداف ک -بيان مسئله-عنوان)چارچوب تحقيق  -1

  .را بيان کند( مالحظات اخالقي در پژوهش -روش هاي نمونه گيري و حجم نمونه -روش هاي گرد آوري داد  ها -تحقيق

 .بيان نمايد انواع روش هاي مطالعات پژوهشي را   -2

 .اخله اي را شرح دهدانواع روش هاي مشاهد  اي و مد – 3

 .ح دهد و موارد کاربرد اين مطالعات را بيان نمايدانواع مطالعات توصيفي را توضي –4

 .ح دهد و موارد کاربرد اين مطالعات را بيان نمايدلي را توضيانواع مطالعات تحلي  – 5

 .مايدح دهد و موارد کاربرد اين مطالعات را بيان نانواع مطالعات مداخله اي را توضي -6

 .ح دهد و موارد کاربرد اين مطالعات را بيان نمايدالعات تجربي و نيمه تجربي را توضيانواع مط  -7

 .ح دهد و موارد کاربرد اين مطالعات را بيان نمايديي باليني را توضيانواع مطالعات کارآزما -8

 .روايي ابزار و انواع آن را شرح دهد -9

 .شرح دهدپايايي ابزار و انواع آن را  –11

 .مطالعات کيفي و کاربرد آنها در پژوهش هاي علوم پزشکي را توضيح دهد -11

  .در پايان دور  توسط دانشجوبان ارائه گردد طرح دفاع از عنوان فرضي -12

 

 

 آمار و روش تحقيق پيشرفته  :نام درس

 واحد 3: تعداد واحد

  عملی -نظری :نوع واحد

 2ترم  -پرستاری ارشد کارشناسی: رشته تحصيلیمقطع و 

 روش تحقيق مقدماتی : يا همزمان پيشنيازدروس 

  

 -دکتر آذربرزين -(مسئول درس)دکتر راهنورد :  مدرس

 سلمانیدکتر  -دکتر مقيميان -دکتر جوزی

Email    :irsalmani@iaun.ac.-f                                                      

 307 شماره :   کالسمکان 

 دوشنبه : روز کالس 

    8-30/9 :ساعت کالس

 94:ساعت   90/4/98  : پايان ترم  تئوریتاريخ امتحان 

 

 

  

 



 :روش تدريس

رکتي ، روش تدريس مشابازخورديسخنراني روش در جلسات تئوري، از . اجرا خواهد گرديد عمليو  تئوريبصورت جلسات 

را با  تحقيق متفاوتروش هاي در جلسات عملي از دانشجو خواسته مي شود که  .مي شودبهر  گرفته  بحث گروهيو 

 .و گزارش آن را در کالس ارائه نمايد  جستجو در منابع مختلف بررسي و تدوين کرد 
 :اليتهای فراگيرانعف

  و عملي وريدرس تئحضور فيزيکي به موقع و فعال در تمام جلسات کالس  -1

 مقاله مرتبط با روش تحقيق تدريس شد  در هر جلسه عملي توسط دانشجو 3بررسي  -2

نگارش يک پروپوزال تحقيقاتي شامل عنوان، بيان مسئله، اهداف، فرضيات و سوال تحقيق، چارچوب پنداشتي و پيشينه  -3

   ، جامعه و حجم نمونه، نوع نمونه گيري ، ابزار، روش مطالعه (مقاله انگليسي 3مقاله فارسي و  2مقاله شامل  5)تحقيق

 .انداز  گيري، روايي و پايايي ابزار، روش اجراي مطالعه، روش تجزيه و تحليل اطالعات و مالحظات اخالقي

 
 :روش ارزشيابی

(نمر  1% )5 هاي تئوري و عملي و شرکت در جلسات پرسش و پاسخ و بحث گروهي حضور فعال و بموقع در کالس  

 (چهارگزينه اي( )نمر  8%  )41                                              تحان پايان ترم تئوري                                   ام

 (نمر  9% )45                                            طبق فرمت ارائه شد  روش تحقيق تدوين و ارائه پروه  

 (نمر  2% )11ت مرتبط با روش تحقيق در هر جلسه                                         بررسي و ارائه مقاال
 

 :بع اصلی درسامن

.1395. نشر انديشه رفيع. ارزيابي ترکيب وتوليد شواهد ترجمه دهقان نيري. روش تحقيق پرستاري. سوزان، برنز نانسي، گري جنيفر.گرو-1   

.1396ويراست دوم ، تهران نشر ،جامعه نگر . رستاريپروش تحقيق و آمار . حجتي حميد، شريف نيا حميد-2  
 .13883انديشه رفيع.تهران.دهقان نيري،ناهيد،روش تحقيق پرستاري-3

1386نور دانش :تهران .،اصول پايه روش تحقيق در علوم پزشکی آريا سپهرسميرا، -4  

1376،الدن:تهران.روشهای تحقيق درعلوم پزشکی.آذرگشسب،اذن اله-5  

 .1384بشري ،  :تهران.روش تحقيق در علوم پزشکی وبهداشت.امير علي اکبري صديقهعابد سعيدي هيال ،-6
7- Grove SK, Burns N, Gray JR. Understanding nursing research: Building an evidence-based practice: Elsevier Health 

Sciences; 2015 
8- Burns.N, the practice of nursing research conduct critique, and utilization. 6nd ed. Saunders, 2010. 
9-Boswell C, Canon  S. introduction to nursing research incorporating Evidence- Based practice. Jones and 

Bartlett publishers, 2007. 
10-  Polit DF, Beck CT. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice: Lippincott Williams & 

Wilkins; 2012 

11- Polit D , Tatano Beck C. Essentials Of Nursing Research: appraising evidence for nursing practice. Lippincott, Williams 

and Wilkins, Philadelphia, PA; 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



 روش تحقيق پيشرفته: دول زمانبندی درسج

   9397-  98     سال تحصيلی          دوم     نيمسال

 تاريخ استاد مطالب درسی رديف

28/99/97 گروه استادان ارائه طرح درس  و مقدماتي در مورد روش تحقيق پيشرفته  .1  

 طرح تحقيقاتي، پايان )اجزاء و چارچوب -تاريخچه تحقيق  .2

داليل انتخاب  -ويژگي هاي تحقيق -(اج مقالهنامه و استخر

کليدواه  ها و اهداف  -نکات مهم در بيان مسئله –تحقيق 

 تحقيق

  28/99/97 خانم دکتر راهنورد

 91-97ساعت 

3.  
 -پيمايشي)تحقيق توصيفيانواع روش  :مطالعات مشاهده ای

...(بررسي موردي و  -همبستگي  

6/92/97 خانم دکتر مقيميان  

4.  
متغيرهاي  -داليل بازنگري منابع و اطالعات -قيقفرضيات تح

مقياس هاي سنجش اطالعات و روش هاي جمع آوري  -تحقيق

 داد  ها

  92/92/97 خانم دکتر راهنورد

 8-30/9ساعت 

5.  
مورد شاهدي و )انواع روش هاي تحليلي :مطالعات مشاهده ای

(کوهورت و مقطعي  

 ارائه عملي مقاالت

   97 /93/92 خانم دکتر مقيميان

 

6.  
مطالعه تجربي و نيمه تجربي :مطالعات مداخله ای  99/92/97 خانم دکتر جوزی 

7.  
 انواع روايي

مرتبط با عنوان فرضي ارائه عملي مقاالت  

98/9/98 خانم دکتر جوزی  

8.  
انواع مطالعات کارآزمايي باليني: مطالعات مداخله ای 21/9/98 خانم دکتر سلمانی   

9.  
 انواع پايايي

 ارائه عملي مقاالت

نیخانم دکتر سلما  8/2/98  

01.  
انواع تحقيقات کيفي: مطالعات کيفی  

و مقايسه تحقيقات کمي و کيفي   

91/2/98 آقای دکتر آذربرزين  

00.  
ي و گراندد تئوريفنومنولوه: مطالعات کيفی  

 ارائه عملي مقاالت

22/2/98 آقای دکتر آذربرزين  

01.  
99/3/98 گروه استادان ارائه پروژه کالسی  

03.  
20/3/98 گروه استادان ارائه پروژه کالسی  

 



 


