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مقدمه:
این درس به منظور آشنایی دانشجویان با انجام تحقیقات در مامایی و نحوه انتخاب یک موضوع به عنوان موضوع تحقیق و نحووه
تهیه و نگارش طرح تحقیق طراحی شده است.

هدف کلی:
فراهم آوردن فرصتهای آشنایی دانشجویان با روش های علمی پژوهش و نگارش یک طرح پژوهشی مقدماتی

اهداف رفتاری:
فراگيران باید پس از پایان دوره قادر باشند:
 -۱اهمیت پژوهش را بطور کامل شرح دهند.
-۲انواع پژوهش را بطرز صحیحی توضیح دهند .
-۳عنوان پژوهش شامل اولویت ها ی یک موضوع و نحوه انتخاب آن را بیان کنند.
-۴مروری بر مطالعات انجام شده را بطرز صحیحی انجام دهد.
-۵اهداف  ،فرضیه و سئوال های پژوهش را بطور کامل شرح دهند.
-۶جامعه  ،نمونه و محیط پژوهش را بطور کامل تعریف کنند.
-۷متغیرهای پژوهش را بطرز صحیحی بیان نمایند.
-۸روشهای گرد آوری داده ها بطرز صحیحی را شرح دهند.
-۹ابزار گردآوری داده ها را به طور کامل شرح دهند.

-۱۰نحوه تعیین اعتبار و پایایی ابزار را بطور کامل توضیح دهند.
-۱۱تجزیه و تحلیل داده ها را بطور کامل شرح دهند.
-۱۲تفسیر یافته ها و نتیجه گیری نهایی را بطور کامل توضیح دهند.
-۱۳به کار گیری نتایج پزوهش در عمل را بیان کرده و گزارش نمایند.
-۱۴اصول اخالقی در پژوهش را بطور کامل بیان کنند.

روش تدریس:
سخنرانی ؛کار گروهی؛ پرسش و پاسخ (بحث گروهی)

فعالیتهای فراگیران:
-۱شرکت در مباحث کالس با انجام مطالعه های متنوع در مورد موضوع کالس
-۲استفاده از اینترنت و تحقیق و پژوهش در مورد موضوع و ارائه نتایج آن در کالس

روش ارزشیابی:
 .۱ارائه پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشجویان ٪۴۰
 .۲ارائه تمرینات عملی ٪۲۰
 .۳امتحان پایان ترم ٪۳۵
%۵
 -۴حضور و غیاب
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