
 بسمه تعالی 

 

   زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 دانشکده پرستاری و مامايی  

  1044-1041 سال تحصيلی       دومل نيمسا

 

این درس به منظور آشنایی دانشجویان با انجام تحقیقات در مامایی و نحوه انتخاب یک موضوع به عنوان  )براساس سرفصل درس مربوطه(مقدمه:

 موضوع تحقیق و نحوه تهیه و نگارش طرح تحقیق طراحی شده است.

 

 

 با روش علمی پژوهش و نگارش يک طرح پژوهشی مقدماتی فراهم آوردن فرصتهای آشنايی دانشجو :هدف کلی

 

 

 :    رفتاریاهداف 

     دانشجو در پايان دوره قادر باشد:

 را توصیف نماید.اهميت پژوهش  -1

 . را نام برده ، هريک را شرح دهد انواع پژوهش -2

 انواع پژوهش های به کار برده در مقاالت معتبر را تشخيص دهد. -3

 برای يک موضوع ، روش پژوهش مناسب انتخاب نمايد.   -0

  روش پژوهش مقاالت را نقد نمايد. -5

 نحوه انتخاب عنوان پژوهش را توصيف نمايد. -6

 عنوان مقاالت را نقد نمايد. -7

 برای يک موضوع، عنوان مناسب انتخاب نمايد. -8

 مروری بر مطالعات در پژوهش را شرح نمايد. -9

 برای يک موضوع، با استفاده از چند مقاله، مروری بر مطالعات بنويسد.-14

 دهد. اهداف و فرضيات پژوهش را توضيح-11      

 

 روش تحقيق و طراحی طرح تحقيق نام درس: 

 واحد 1تعداد واحد: 

 واحد نظری 4.5واحد عملی و  4.5 نوع واحد:

 کارشناسی مامايیرشته تحصيلی: مقطع و 

 – 0و  5بهداشت  – 3بارداری و زايمان پيشنياز : دروس 

 های زنان و باروری  بيماری

 2249 تلفن داخلی دفتر:

  8-10شنبه  چهار ساعات حضور در دفتر:

 مرجان گلی:  مدرس

Email :                                                         

 :   کالسمکان 

 شنبه چهارروز کالس : 

 11:34 – 13و  8 – 9:4 ساعت کالس :

 امتحان ميان ترم:تاريخ 

  تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



      

 برای يک موضوع ، اهداف و فرضيات بنويسد.-12      

 حيط پژوهش را تعريف نمايد.جامعه و نمونه و م-13      

 برای يک موضوع ، روش نمونه گيری مناسب انتخاب نمايد.-10      

 روش نمونه گيری مقاالت را نقد نمايد. - -15

 دهد. انواع متغيرها را نام برده  و هر کدام را توضيح -16

 متغيرهای يک مقاله را شناسايی نمايد. -17

 را تشخيص دهد. مطرح شده سر کالس متغيرهای يک موضوع -18

 روش گردآوری داده ها را شرح دهد. -19

 برای يک موضوع، روش صحيح گردآوری داده ها انتخاب نمايد. -24

 ابزار گردآوری اطالعات را توصيف نمايد. -21

 شده در کالس را تشخيص دهد.ابزار گردآوری مناسب برای يک موضوع مطرح  -22

 پايايی ابزار پژوهش را توضيح دهد.اعتبار و  -23

 اعتبار و روايی استفاده شده در يک مقاله را نقد نمايد. -20

 روش های تجزيه و تحليل داده های پژوهش را شرح دهد. -25

 روش های مناسب تجزيه و تحليل داده را برای يک موضوع شرح دهد. -26

 رده شده در يک مقاله را نقد نمايد.روش های تجزيه و تحليل بکارب -27

 روش های تفسير يافته ها و نتيجه گيری پژوهش را توضيح دهد. -28

 بر اساس داده های فرضی يک موضوع، يافته ها را تفسير نمايد. -29

 نتيجه گيری يک مقاله را نقد نمايد. -34

 نحوه کاربرد و گزارش نتايج پژوهش را تعريف نمايد. -31

 دهد. اصول اخالقی در پژوهش را شرح -32

 اصول اخالقی الزم برای يک موضوع را نام ببرد. -33

 مالحظات اخالقی يک مقاله را نقد نمايد. -30

   برای يک موضوع مامايی يک طرح پژوهشی تهيه نمايد. -35

 

 روش تدريس: 

 سخنرانی-1

 پرسش و پاسخ-2

 بحث گروهی -3

 

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور فعال در کالس -1 .1

 محولهچگونگی انجام تکاليف  -2 .2

 شرکت در بحث گروهی -3 .3

 

 :روش ارزشيابی

 %5کالسی  و شرکت در بحث های فعاليت -3                 %10  انجام تکاليف کالسی -1

 %34امتحان پايان ترم  -6             %50 ارائه يک طرح تحقيقاتی -5            %5حضور و غياب  -0

 



 1044-1041سال تحصيلی     دومل نيمسا        تحقيق روش تحقيق و طراحی طرح جدول زمانبندی درس

 رئوس مطالب تاريخ رديف

  -نحوه انتخاب عنوان پژوهش  –انواع پژوهش  –اهميت پژوهش  –آشنايی با پژوهش  27/11/1044 1

 1کالس عملی گروه  0/12/1044 2

   2گروه  کالس عملی 0/12/1044 3

 3کالس عملی گروه  11/12/1044 0

 اعتبار و پايايی ابزار –ابزار گردآوری داده ها  –روش گردآوری داده ها  –متغيرها  11/12/1044 5

 1کالس عملی گروه  18/12/1044 6

   2گروه  کالس عملی 18/12/1044 7

 3کالس عملی گروه  25/12/1044 8

 جامعه و نمونه پژوهش   –اهداف و فرضيات پژوهش  –مطالعات  مروری بر انجام شده  25/12/1044 9

 1کالس عملی گروه  17/1/1041 14

   2گروه  کالس عملی 17/1/1041 11

 3کالس عملی گروه  20/1/1044 12

تفسير يافته ها، نتيجه گيری، کاربرد و گزارش نتايج پژوهش و  -تجزيه و تحليل داده ها 20/1/1044 13

 اصول اخالقی در پژوهش

 1گروه  کالس عملی 31/1/1041 10

   2گروه  کالس عملی 31/1/1041 15

 3گروه  7/2/1041 16

 کالس عملی 7/2/1041 17

 کالس عملی 10/2/1041 18

 کالس عملی 21/2/1041 19

 کالس عملی 28/2/1041 24

 کالس عملی 0/3/1041 21

 کالس عملی 11/3/1041 22

 کالس عملی 18/3/1041 23

 کالس عملی 25/3/1041 20

 کالس عملی 1/0/1044 25

 

 




