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 سمه تعالي اب

 

 دانشكده پرستاري و مامايي   - زاد اسالمي واحد نجف آباد آدانشگاه 

  1396- 97سال تحصيلي   دومل نيمسا 

با ارائه مطالب علمي در زمينه آمار و فرآيند پژوهش از دانشجويان خواسته مي شود كه از بين مشكالت مربوط به در اين درس  :مقدمه

همچنين بر اهميت و  پژوهشي ارائه دهند پرستاري يك مشكل را برگزيده و با انتخاب روش تحقيق مناسب به صورت گروهي يك طرح

 . چگونگي رعايت نكات اخالقي و به كار گيري نتايج تحقيقات در حيطه هاي مختلف پرستاري و همكاري در انتشار نتايج تحقيقات تاكيد مي شود

اي انجام شده به منظور آماده روش هاي متداول تحقيق در علوم پزشكي و نحوه استفاده از نتايج پژوهشهآشنايي دانشجو با  :هدف كلي

 سازي جهت همكاري در فعاليتهاي پژوهشي

  :اهداف رفتاري
 :انتظار مي رود يان عزيزدر پايان دوره از دانشجو

 طرز تهيه يك پروپوزال را شرح دهند -1
 انواع مطالعات توصيفي را با ذكر مثال شرح دهند -2
 ايند انواع مطالعات تحليلي را با ذكر مثال با هم مقايسه نم -3
 مطالعات مداخله اي را با يكديگر مقايسه نمايند -4
 كارآزمايي هاي باليني را ليست نمايند -5
 .كارآزمايي هاي باليني را با ذكر مثال در يك سطر توصيف نمايندانواع  -6
 .انواع تحقيقات كيفي را با ذكر مثال با يكديگر مقايسه نمايند -7
 .دمكتوب ارائه نماينيك تحقيق را به صورت اجزاي   -8
 .نتايج تحقيق را در قالب يك گزارش ارائه نمايد -9

 پروپوزال كار نهايي خود را آماده نمايند  -10
 .در زمينه هر روش تحقيقي يك مقاله را بررسي نمايند -11

 
 . ، پرسش و پاسخ و بحث گروهيبا كمك وسايل كمك آموزشي سخنراني  :روش تدريس

  .و ويدئو پروژكتوررسي، وايت بورد كتاب د: وسايل كمك آموزشي نيز عبارتند از

 پيشرفتهتحقيق روش   :نام درس 
 )واحد عملي 5/0 -واحد نظري 1( واحد 5/1 :تعداد واحد

 عملي-نظري  :نوع واحد
 داخلي جراحي -ارشدكارشناسي : رشته تحصيليمقطع و 
 ندارد : پيشنياز دروس 

 2477: لي دفترتلفن داخ
 سه شنبه -دوشنبه   -يكشنبه: ساعات حضور در دفتر

 دكتر مقيميان -دكتر جوزي – آذربرزين دكتر:  ينمدرس
 مهرداد آذربرزين: مسئول درس

Email  : m-azarbarzin@pnu.iaun.ac.ir                  
 11:20-12:50سه شنبه : روز كالس 

 ندارد :تاريخ امتحان ميان ترم

 8:00ساعت  6/4/1397 :متحان پايان ترمتاريخ ا
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 :اليتهاي فراگيرانعف
  و بحث گروهي ) پيش آزمون و پس آزمون(شركت در پرسش و پاسخ  -2؛ حضور فيزيكي به موقع و فعال در تمام جلسات درس -1
 شركت در كالسهاي عملي و انجام امور تكليف  -3

 :روش ارزشيابي
 نمره% 50ارائه طرح تحقيقاتي   

 نمره % 50ون پايان ترم       آزم
 

  :منبع اصلي 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 حميد حقاني ، روح انگيز جمشيدي. اصول آمار زيستي . روزنر، بارنارد -3
نشر . تهران –جلد اول . روش هاي آماري و شاخص هاي بهداشتي. ملك افضلي، حسين و نهاپتيان، وارتكس. كاظم، محمد -4

 .مولفان
 

  كليه كتابهايي با عنوان روش هاي تحقيق در علوم پزشكي و اصول آمار حياتي  :رمنابع جهت مطالعه بيشت
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 برنامه درسي 
 روش تحقيق پيشرفته

 

 

 

كالس عملي بررسي مقاالت سه ساعت  مباحث تدريسي نسبت به برگزاري هر كدام از استادان محترم بر اساس : توضيح*** 

 .اقدام مي نمايند خرداد با هماهنگي با دانشجويان  29ارديبهشت لغايت  18از تاريخ تنظيم پروپوزال  متناسب با عنوان  قي وتحقي

 

 

 

 

 مدرس محتواي درسي روز تاريخ رديف

1 24/11/1396  دكتر آذربرزين طريقه نوشتن پروپوزال و آشنايي با ثبت پروپوزال سه شنبه 

2 8/12/1396 ه شنبهس   دكتر آذربرزين طريقه نوشتن پروپوزال و آشنايي با ثبت پروپوزال 

3 15/12/1396  دكتر مقيميان انواع مطالعات توصيفي سه شنبه 

4 22/12/1396  دكتر مقيميان انواع مطالعات تحليلي سه شنبه 

5 21/1/1397  دكتر جوزي انواع مطالعات مداخله اي سه شنبه 

6 28/1/1397  دكتر جوزي نواع كارآزمايي بالينيا سه شنبه 

7 4/2/1397  دكتر آذربرزين انواع تحقيقات كيفي سه شنبه 

8 11/2/1397  دكتر آذربرزين انواع تحقيقات كيفي سه شنبه 


