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  داخلی و جراحی گروه آموزشی:                      پرستاری و مامایی خرم آباد  دانشکده:

 96-97 دوم: نیمسال تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال          پرستاری اسیکارشن تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 5/0و  نظری 1 :دنوع واح                   5/1 :تعداد واحد                تحقیق در پرستاری: نام واحد درسی

                                                          واحد عملی

  8-10 :ساعت شنبه،یک: : روزمان برگزاری کالسز             - یش نیاز:پ

 دکتر فاطمه گودرزی :مسئول درس   00 :تعداد دانشجویان                3کالس   :مکان برگزاری

 دکتر فاطمه گودرزی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 13تا  11همه روزهای هفته  :ساعات مشاوره با دانشجو

  شرح دوره:
 به مشکالت مربوط از تا شود می خواسته دانشجویان از پژوهش فرآیند زمینه در علمی مطالب ارائه با درس این در

 بر همچنین .ارائه دهند پژوهشی طرح یک مناسب حقیقت روش انتخاب با و برگزیده را مشکل یک پرستاری،

 انتشار در همکاری و مختلف پرستاری های درحیطه نتایج کارگیری به اخالقی، نکات رعایت چگونگی و اهمیت

 . شود می تاکید تحقیقات نتایج

 

 هدف کلی: 
 به شده انجام های پژوهش تایجن از استفاده نحوه و پزشکی علوم در تحقیق متداول های روش با دانشجویان آشنایی

 .پژوهشی های فعالیت در همکاری جهت آنان سازی آماده منظور
 .  

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 از پايان ترم قادر باشد: انتظار می رود دانشجو پس

 تحقیق و پژوهش را با ارائه مثال هایی تعرف نماید. .1

 شرح دهد. را پژوهش علمی روش مختلف مراحل .1

 . دده توضیح را پژوهش موضوع های ویژگی و سوال پژوهش طرح چگونگی .3

 با رعایت شرایط الزم برای انتخاب موضوع پژوهش عناوین پژوهشی مناسبی انتخاب نماید. .0

 ماید.تنظیم ن را پژوهشی فرضهای پیش و ها فرضیه ،سواالت اهداف،برای عنوان انتخابی پژوهش خود  .5

متغیرهای مربوطه را  برای عنوان انتخابی پژوهش خود نموده و تعریف را پژوهش در آن انواع و متغیر .6
 تعیین نماید.

برای عنوان انتخابی پژوهش خود روش پژوهشی مناسب را  نموده و مقایسه هم با را ها پژوهشانواع  .7

 انتخاب نماید.

 پژوهش محیط ان انتخابی پژوهش خود جامعه و برای عنو داده و توضیح را پژوهش محیط جامعه و  .8

 مناسب را تعیین نماید.
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روشهای نمونه  برای عنوان انتخابی پژوهش خود نمونه و  داده و شرح را روشهای نمونه گیری  نمونه و  .9

 مناسب را تعیین نماید. گیری 

 جمعمناسب  ود روشبرای عنوان انتخابی پژوهش خ و داده توضیح را ها داده آوری جمع مختلف روشهای .10

 را تعیین نماید.  ها داده آوری

 و تجزیهبرای عنوان انتخابی پژوهش خود روشهای مناسب  شرح دهد و را ها داده تحلیل و تجزیه فرآیند .11

 را تعیین نماید.  ها داده تحلیل

 را تشریح نماید. تحقیق در اخالقی اصول جایگاه و همیتا .11

 اخالقی الزم را استخراج نماید.برای عنوان انتخابی پژوهش خود اصول  .13

 شرح دهد. را عمل در تحقیقات نتایج بکارگیری گونگیچ .10

 .دهند توضیح را تحقیق نتایج انتشار روشهای  .15

 را پژوهشی طرح یک تحقیق رآیندف بهره گیری از مطالب ارائه شده در کل جلسات قبلی در خصوصاب .16

 .نمایند و ارائه تدوین

 
 

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ  *سخنرانی برنامه ریزی شده*      سخنرانی
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) *بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 ی جلسات کالسمحضور به موقع در تما .1

 مشارکت فعال در مباحث کالسیو مطالعه قبلی در خصوص موضوع بحث کالسی ورود به کالس با  .1

 ارائه تکالیف خواسته شده تا قبل از اتمام ترم )در صورت عدم ارائه نمره نهایی اعالم نخواهد شد( .3

عدم استفاده از گوشی تلفن همراه در کالس )در صورت عدم رعایت طبق مصوبات شورای آموزشی  .0

 خاطی برخورد خواهد شد( دانشکده با دانشجوی

 

 وسایل کمک آموزشی:  
  *پروژکتور اسالید  خته و گچت*          وایت برد

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
     نمره درصد 00انجام تکالیف -      نمره درصد 60 آزمون پایان ترم -

 درصد نمره 5کوئیزها -                 نمره درصد 5کت فعال در کالس شر-
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 نوع آزمون

  غلط -صحیح     جور کردنی          *ایچندگزینه    *  پاسخ کوتاه   *  تشریحی
 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 سی:منابع انگلی

1-Polit DF. Beck CT. Nursing research principles and methods, 9th Ed. 

Philadelphia: lippincott. Williams & Wilkings. 2010. 

2-Burns N. Grove SK. The Practice of Nursing Research. 7th Ed. 

Philadelphia:W.B Saunders. 2012 

3-Griffiths P. Bridges J. nursing research methods. London. Sage. 2010. 

4-Marilynn J. Wood, Janet C. Ross-Kerr. Basic Steps in Planning Nursing 

Research: From Question to Proposal. 2011. 

 

 :فارسی منابع

 یابی وارز روشها، :پرستاری تحقیق اصول الف، نوقابی اسدی ن، نیری دهقان ترجمه.هانگلر بک ولیتپ .1

 (.1395) .رفیع اندیشه انتشارات .کاربرد

. کاربرد و نقد اجرا، پرستاری، تحقیق روش .همکاران و ن نیری دهقان جمه. ترنانسی گرو سوزان، رنزب .1

 (.1390. ) رفیع اندیشه تشاراتان

 .گواهان :تهران .ا .ر جمشیدی و .ح حقانی ترجمه .زیستی آمار اصول .(1373).ب روزنر . 3

 .تهران .بهداشت و پزشکی علوم در تحقیق روش(. 1381. )اکبری علی امیر ،.ژ یسعید عابد. 0

 .بهشتی شهید .پ.ع.د

 - یار ترجمه .بهداشتی های سیستم در تحقیق روش (.1376) .جهانی بهداشت سازمان مولفین گروه . 5

 .پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت :تهران .دژکام مرام، ستوده
 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

معارفه و ارائه طرح - 15/11/1396 1

 درس

تعريف و تشريح روش -

 علمی پژوهش و مراحل آن

 گودرزیفاطمه دکتر 

 پژوهش موضوععنوان و - 11/11/1396 2

 ها فرضیه ،سواالت اهداف،-

 گودرزی فاطمه دکتر

 تمرین عملی: 19/11/1396 3

 پژوهش موضوعنوان و ع-

 گودرزیفاطمه دکتر 
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 ها فرضیه ،سواالت اهداف،-

 تدوین بیان مساله- 6/11/1396 4
 مرور متون-

 تعریف واژه ها-

 گودرزیفاطمه دکتر 

 تمرین عملی: 13/11/1396 5

 تدوین بیان مساله-

 مرور متون-
 تعریف واژه ها-

 گودرزیفاطمه دکتر 

 گودرزیفاطمه تر دک انواع پژوهش ها 10/11/1396 6

 جامعه، نمونه و محیط  روش شناسی تحقیق: 17/11/1396 7

 پژوهش، روشهای نمونه گیری

 گودرزیفاطمه دکتر 

 تمرین عملی: 19/1/1397 8
 روش شناسی تحقیق: جامعه، نمونه و محیط 

 پژوهش، روشهای نمونه گیری

 گودرزیفاطمه دکتر 

 روشهای جمع آوری داده ها- 16/1/1397 9

 متغیرها-

 گودرزیفاطمه دکتر 

 تمرین عملی: 1/1/1397 11

 روشهای جمع آوری داده ها-
 متغیرها-

 گودرزیفاطمه دکتر 

 گودرزیفاطمه دکتر  روش اجرای مطالعه 9/1/1397 11

 گودرزیفاطمه دکتر  تمرین عملی: روش اجرای مطالعه 16/1/1397 12

 تجزیه و تحلیل داده ها- 13/1/1397 13

 خالقی پژوهشاصول ا-

 گودرزیفاطمه دکتر 

 تمرین عملی: 30/1/1397 14
 تجزیه و تحلیل داده ها-

 اصول اخالقی پژوهش-

 گودرزیفاطمه دکتر 

 و گزارش نهایی تحقیقانتشار روشهای - 6/3/1397 15

 کاربرد یافته ها-

 گودرزی فاطمه دکتر

 تمرین عملی: 13/3/1397 16
 قیقانتشار روشهای و گزارش نهایی تح-

 کاربرد یافته ها-

 جمع بندی نهایی-

 گودرزیفاطمه دکتر 

 دکتر فاطمه گودرزی حضور در جلسه آزمون طبق برنامه امتحانات 17

 


