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      روش تحقیق پیشرفته    : نام واحد درسی

 یجراح یاورژانس و داخل ژه،یمراقبت و یرشته: پرستار        89-89ولا  مسالیارشد ، ن یمقطع: کارشناس

 61-61ها ساعت  کشنبهیساعت مشاوره:                  61-61ارائه: سه شنبه ها ساعت  زمان

          یواحد عمل 5/0و  یظرن 5/6واحد :  1و نوع واحد:  تعداد

 پور یدکتر فاطمه محمد ،ی: دکتر محمد غالمنیمدرس

 پور یمسئول درس: دکتر فاطمه محمد

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در این درس دانشجویان با مبانی روش تحقیق در حیطه های مختلف پرستاری نظیر آموزش، مدیریت و 

اساس قادر به طراحی یک مطالعه و نقد شواهد گذشته خواهند  مراقبت بالینی آشنا می شوند و بر این

 بود. 

 هدف اصلی:
آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و کسب مهارت الزم در کاربرد روش علمی پژوهش، نگاارش  یاط حار  

  پژوهشی مقدماتی و نقد و بررسی

 بینابینیهداف ا

 (ان انتظار می روددر پايان اين دوره از فراگیر)

 (3و  2)شناختی/کند حیآن را تشر تیو اهم فیرا تعر یپرستار قیتحق. 1

 (3و  2)شناختی/دهد زیو تما کرده حیرا تشر یپرستار قیتحق یها و روش ها میپارادا. 2

 (3و  2شناختی/توصیف کند) را یدر پرستار قیو اهداف تحق یمنابع دانش در پرستار. 4

 (3و  2)شناختی/کند انیب نیو کاربرد آنها را در بال یفیو ک یکم قاتیاز تحق ییمثالها. 5
 (3و  2)شناختی/کند ییرا شناسا یمفهوم و تئور ده،یپد یواژه ها. 6

 (3و  2)شناختی/دهد زیو تماکرده  ییمورد مطالعه را شناسا یرهاینواع متغا. 7
 (3و  2)شناختی/دهد حیرا توض قیو سئواالت تحق اتیانواع فرض. 8

 (3و  2)شناختی/را نام ببرد یکم قیدر تحق یاصل یگام ها. 9

 توضیح دهد. را  قیمسئله تحق ایموضوع  نییمنابع تع. 10

 دهد حیرا توض قیمساله و ضرورت تحق انیمقدمه، ب. 11

 دهد حیرا توض قیتحق یو کاربرد ژهیو ،یاهداف کل. 12

 دده حیرا توض قیتحق یو کاربرد ژهیو ،یئواالت کل. س13

 کند انیو ب زیرا تما رهایمتغ یو عمل ینظر فیتعر. 14

 و منابع مرور متون را بشناسد یاطالعات یگاههایا. 15

 کند انیمراحل مرور متون را ب. 16

 و متاسنتز را بشناسد زیمتاآنال رینظ شرفتهیانواع مرور پ. 17

 دهند حیرا توض ینظر یچارچوب ها اتیخصوص. 18
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 دهد حیرا توض یمقطع یمبستگطرح ه یاصول و مبان. 19

 کند انیرا ب یو مورد یشیمایپ یطرح ها یاصول و مبان. 20

 مقایسه کند. را نگر  ندهیآ و  گذشته نگر یطرحها یاصول و مبان. 21
 .دهد حیگونه طرح ها را توض نیا یداخل ییو عوامل موثر بر روا یتجرب یطرح ها اتیخصوص. 22

 از هم افتراق دهد. انواع روشهای طرح تجربی را . 23

 دهد زیرا تما قیتحق یو داخل یکنترل عوامل خارج. 24

 دهد حیرا توض قیتحق یو خارج یاعتبار داخل یمبان. 25

 ع روشهای جمع اوری داده ها را با مثال توضیح دهد. . انوا26

 با مثال توضیح دهد. را  ییایو پا ییرواانواع روشهای . 27

 .کند ییلعه را شناساو جامعه مورد مطا تیجمع. 28

 .دهد حیرا توضو انواع آن  یریصول نمونه گ. ا29

 کند انیب یلیو تحل یفیدر خصوص کاربرد آمار توص یاجمال یحیتوض. 30

 دهد زیرا تما یرییو چند متغ یریدو متغ یآمار یتست ها. 31

 له بررسی نمایندو این فرآیند را در یک مقا داده ها را بیان کنندتحلیل  فرآیند تجزیه و  . 32

 کند انیرا ب یالملل نیو ب یمل یاخالق یکدها. 33

 دهد حیآگاهانه و حق استقالل را توض تیعدالت، رضا ،یسودمند ریاخالق در پژوهش نظ هیاصول پا. 34

 .را ذکر کند یکم قاتینقد تحق یابزارها. 35

 ه به اصول نقد هر قسمت، نقد کند.یک تحقیق ارائه شده را با توج. 36

 دهد حیرا توض و مراحل آنرا یبر شواهد در پرستار یعملکرد مبتن. 37

 دهد حیرا توض یکاربرد شواهد در عمل پرستار یکننده ها لیموانع و تسه. 38

 

 های تدریس:شیوه
 √پرسش و پاسخ   √سخنرانی برنامه ریزی شده √سخنرانی

    √(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  √بحث گروهی

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

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 دانشجویان می بایست بطور منظم و در ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند. -1

عال دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی درکالس حاضرشده و مکلف به ارائه تکالیف هفتگی و شرکت ف -2

 در مباحث درسی و نقد پروپوزال ها  می باشند.

 هر دانشجو مکلف به آماده سازی و نگارش  یک طرح پژوهشی مقدماتی  و اراده یک نقد مقاله می باشد. -3

 وسایل کمک آموزشی:  

   &پروژکتور اسالید  خته و گچت * وایت برد
 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهارزشیابی و نحوه 

 %30ارائه و تنظیم یک پروپوزال...............................................................................
 %25ارائه سمینار گروهی یا بررسی متون معتبر و جدید........................................

 %15روهی کالس.....................................................مشارکت فعال در بحث های گ

 %30امتحان پایان ترم............................................................................................
  

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 نوع آزمون

*غلط -صحیح          *جور کردنی         *ایچندگزینه      * پاسخ کوتاه      *تشریحی

  

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
 

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

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. 
5. Macnee Cl. McCabe S. understanding nursing research. 2nd Ed. . Philadelphia: 
Lippincott. Williams & Wilkings. 2008. 

6. Dempsey,P. Dempsey, A. Using Nursing Research. 5th Ed. Lippincott. 2000 
7. Carpenter C. Suto M. Qualitative Research for Occupational & Physical Therapists. 

3rd Ed. Oxford: Blackwell. 2008 
8. Streubert HJ, Carpenter DR. Research in Nursing. 5th ed. Philadelphia: 
Lippincott.2011. 

9. Corbin J. Strauss A. Basics of qualitative research. 3ed Ed. sage.2008. 
 

 منابع فارسی:

صلصالی مهوش، بریم نژاد لیلی، طالقانی فریبا و صلصالی مجید. تحقیق در پرستاری، فرآیند ارزیابی انتقادی و کاربرد.  -1
 .1382انتشارات بشری 

اجرا، نقد و کاربرد. انتشارات اندیشه برنز سوزان، گرو نانسی. ترجمه ناهید دهقان نیری و همکاران. روش تحقیق پرستاری،  -2
 .1394رفیع 

 1392ادیب حاج باقری محسن، پرویزی سرور و صلصالی مهوش. روشهای تحقیق کیفی. انتشارات بشری. -3

 1389معماریان ربابه، محمد خان کرمانشاهی سیما. کاربرد اصول و روشهای تحقیق در پرستاری. نشر تحفه. -4
 1394در پرستاری. نشر حکیم هیدجی.  حجتی حمید. روش تحقیق -5

 1385جعفرآقایی فاطمه، دهقانزاده شادی، پایه های تحقیق پرستاری. انتشارت بشری. -6

  1386سلطانی اکبر و همکاران. پزشکی مبتنی بر شواهد. ویرایش دوم. نشر ویستا،  -7
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 عنوان مطالب تاریخ جلسه

 

 استاد مربوط

 دکتر غالمی آن یو مبان یپرستار قیتحق نهیدانش در زم شیو افزا ییآشنا 17/7/97 1

 محمدی پوردکتر آشنایی و افزایش دانش و مهارت در زمینه فرآیند و زبان تحقیق 24/7/97 2

 یدکتر غالم افزایش دانش و مهارت در زمینه انتخاب موضوع تحقیق و بیان مساله 1/8/97 3

 مدرسین پروژه : جلسه مشترک در زمینه انتخاب موضوع 1عملی کار  ...... 4

 پور یدکترمحمد افزایش دانش و مهارت در زمینه مرور متون و چارچوب نظری مطالعه 8/8/97 5
افزایش دانش و مهارت در زمینه تقسیم بندی انواع طرح های مطالعات کمی  15/8/97 6

 و طرح های غیر تجربی
 یدکتر غالم

 پور یدکترمحمد افزایش دانش و مهارت در زمینه انواع طرحهای تجربی 22/8/97 7

افزایش دانش و مهارت در زمینه انواع طرحهای نیمهه تجربی/شهبه تجربهی و  29/8/97 8
 اصول کنترل تحقیق

 یدکتر غالم

 مدرسین طرح پروژه های انتخابی دانشجویان نهی: جلسه مشترک در زم2 یکار عمل ..... 9
 پور یدکترمحمد افزایش دانش و مهارت در مورد انواع روشهای جمع آوری داد ها 6/9/97 11

11 13/9/97 
 

ها در مطالعهات  اسیمق ییایو پا ییروا نییتع نهیدانش و مهارت در زم شیافزا
 یکم

 پور یدکترمحمد

افزایش دانش و مهارت در مورد انتخاب جامعه هدف و انواع نمونهه گیهری در  20/9/97 12
 العات کمیمط

 یدکتر غالم

13 27/9/97 
 

 در گیهری نمونهه انواع و هدف جامعه انتخاب مورد در مهارت و دانش افزایش
 کمی مطالعات

 یدکتر غالم

 پور یدکترمحمد افزایش دانش و مهارت در زمینه کاربرد اخالق در پژوهش 4/10/97 14
 یدکتر غالم میافزایش دانش و مهارت در زمینه نقد تحقیقات ک 11/10/97 15

 پور یدکترمحمد آشنایی اجمالی با اصول تحقیق کیفی 18/10/97 16

 یدکتر غالم افزایش دانش و مهارت در زمینه کاربرد شواهد در بالین و عمل 25/10/97 17
 نیمدرس افزایش مهارت در طراحی و تدوین یک طرح مطالعه کمی 2/11/97 18

:  طراحی و تدوین یک طرح مطالعه کمی و ارائه گزارش شفاهی و  3یکار عمل متعاقبا اعالم خواهد شد 19
 ارائه کتبی پروپوزال پروژه تحقیقاتی

 نیمدرس

 مدرسین -دانشجویان ارائه گزارش شفاهی و ارائه کتبی پروپوزال پروژه تحقیقاتی متعاقبا اعالم خواهد شد 21

 مدرسین  -دانشجویان تبی پروپوزال پروژه تحقیقاتیارائه گزارش شفاهی و ارائه ک متعاقبا اعالم خواهد شد 21
 مدرسین -دانشجویان آزمون پایان ترم  و ارائه گزارش کتبی پروپوزال پروژه تحقیقاتی متعاقبا اعالم می گردد 22

 


