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در این درس با ارائه مطالب علمی در زمينه آمار و فرآیند پژوهش از دانشجویان خواسته می شود که از بين مشکالت مربوط به   مقدمه:

همچنين بر اهميت و  تخاب روش تحقيق مناسب به صورت گروهی یک طرح پژوهشی ارائه دهندپرستاري یک مشکل را برگزیده و با ان

چگونگی رعایت نکات اخالقی و به کار گيري نتایج تحقيقات در حيطه هاي مختلف پرستاري و همکاري در انتشار نتایج تحقيقات تاکيد 

 می شود.

شکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش هاي انجام شده به منظور آماده آشنایی با روش هاي متداول تحقيق در علوم پز  :هدف کلی

 سازي وي جهت همکاري در فعاليت هاي پژوهشی

 اهداف رفتاری:    

 انواع روش هاي پژوهش را نام ببرد. -1

 مراحل یک پژوهش را به ترتيب نام ببرد. -2

 فرضيات و سواالت پژوهشی مناسب با عنوان انتخابی بنویسد. –اهداف  -3

 غيرهاي پژوهش را بر اساس عنوان انتخابی تعریف نماید.مت -4

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

 انواع روش هاي جمع آوري داده را ليست نماید. -6

 یک تحقيق را به صورت عملی اجرا نماید. -7

 نتایج تحقيق را در قالب یک گزارش ارائه نماید. -8

 تحقيقی در یک سمينار ارائه نماید.بر اساس دروس آموخته شده یک کار  -9

 ، پرسش و پاسخ و بحث گروهی. با کمک وسایل کمک آموزشی سخنرانی  روش تدريس:

 .وسایل کمک آموزشی نيز عبارتند از: جزوه آموزشی، کتاب درسی، وایت بورد، اورهد و ویدئو پروژکتور



 

 

 منابع 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.  

 کليه منابع فارسی با عنوان روشهاي تحقيق در علوم پزشکی -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعاليتهای فراگيران:

 ات درسحضور فيزیکی به موقع و فعال در تمام جلس -1

 شرکت در پرسش و پاسخ و بحث گروهی  -2

اليف عملی) انتخاب یک موضوع پژوهشی و نگارش گام به گام یک طرح تحقيق بر اساس مطالب هر جلسه و انجام امور تک  -3

 ارائه در کالس در زمان مشخص شده( 

 روش ارزشيابی:

               نمره   5نمره کار عملی  -0

 نمره 15امتحان پايان ترم  -2

 ) باتایيد اوليه موضوع و ارائه آن در کالس( نمره فوق برنامه 1حداکثر ارائه مقاله مرتبط با موضوعات درس:  -6
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مراحل  – و کاربرد آن در علوم پزشکی تعریف تحقيق -معرفی درس

 طرح تحقيق

 دکتر آذربرزین

 دکتر آذربرزین عنوان پژوهش –موضوع پژوهش  با هماهنگی 2

 نیدکتر سلما تعریف واژه ها -بيان مساله 3/9/99 1

 دکتر سلمانی ژوهش پ متغيرهاي با هماهنگی 0

 دکتر مقيميان اهداف و سواالت پژوهش 10/9/99 5

 دکتر مقيميان پيش فرض هاي پژوهش  –فرضيه هاي پژوهش  با هماهنگی 6

 دکتر  اباذري پيشينه پژوهش -چهارچوب پنداشتی و نظري 14/9/99 7

 دکتر اباذري و پایایی ابزارروایی  -روشهاي گرداوري داده با هماهنگی 8

 دکتر جوزي معيارهاي ورود و خروج نمونه -نمونه  -جامعه  8/10/99 9

 دکتر جوزي روشهاي نمونه گيري با هماهنگی 01

 گروه مدرسين ارائه تکاليف عملی در کالس و رفع اشکاالت طرح تحقيق ارائه شده با هماهنگی 00

 گروه مدرسين کالس و رفع اشکاالت طرح تحقيق ارائه شده ارائه تکاليف عملی در با هماهنگی 02

 گروه مدرسين ارائه تکاليف عملی در کالس و رفع اشکاالت طرح تحقيق ارائه شده با هماهنگی 01

 گروه مدرسين ارائه تکاليف عملی در کالس و رفع اشکاالت طرح تحقيق ارائه شده با هماهنگی 00

 گروه مدرسين لی در کالس و رفع اشکاالت طرح تحقيق ارائه شدهارائه تکاليف عم با هماهنگی 05

  امتحان پایان ترم  06

 


