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  پرستاری گروه آموزشی:        پرستاری و مامایی         دانشکده:

 69-69 اول: نیمسال  تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                ترم پنچم کارشناسی     حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 

 (  واحد عملی 5/0واحد تئوری +  1) د حوا5/1 تعداد واحد:    تحقیق در پرستاری: نام واحد درسی

 پیش نیاز:     عملی  –نظری  د:نوع واح 

 مکان برگزاری:   2-4 :ساعت  یکشنبه زمان برگزاري كالس: روز

                         میخاددکتر  –ساکیدکتر  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید    دکتر ساکی مسئول درس:    تعداد دانشجویان:

 ساعات مشاوره با دانشجو:

 فا شرح دهید()لط شرح دوره:

دانشژوییا  ویاتژ ه مژی  ژید زژا از مشژ    در این درس با ارائه مطالب علمی در زمینه فرآیند پژوهش  از 

دشنژد    ، یژ  مشژ ر را بریدیژد  ه بژا ان رژا  رهی زمنیژب مناتژب بژه  پوهششژی ارائژهمربیط به پرتژ ار 

مر لژ  پرتژ ار  ه شم ژار  در   ه بژه اژارییر  ن ژای  بر اشمیت ه چگینگی رعایژت ن ژا  او  ژیشمچنین 

 ان شار ن ای  زمنینا  زااید می  ید  

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش های انجام 

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

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)نابینی:بیاهداف 

 : در پایا  این دهر  از فراییرا  ان ظار می رهد

 .رهی علمی پوهش  ه مراحر مر ل  آنرا بیا  انند -1

 .چگینگی طرح مسئله ه هیویی شا  میضیع پوهش  را زیضیح دشند -2

 .پی  فرضها  پوهششی را بیا  نمایندانیاع،  رایط ه نمی  زنظیم اشداف، تیاال  فرضیه شا ه  -3

 م غیر ه انیاع آ  در پوهش  را زعری  انند -4

 .پوهش  شا را از جها  مر ل  زنسیم بند  نمید  ه با انیاع زمنینا  را با شم منایسه نمایند -5

زعری  ه هیوییها  جامعه، نمینژه ه ممژیط پژوهش  را بیژا  دا ژ ه ره ژها  مهژم نمینژه ییژر  را  -6

 .زیضیح دشند

 .میت ه جایگا  اصیل او  ی در زمنیب را بیا  اننداش -7

  .ره ها  مر ل  جمع آهر  داد  شا را زیضیح دشند -8

 فرآیند زودیه ه داد  شا را بیا  انند -9

 .چگینگی ب ارییر  ن ای  زمنینا  در عمر را بیا  نمایند -11

 .نمی  ان شار ن ای  زمنیب را زیضیح دشند -11

  .وهششی را زدهین نمایندبا ب ار ییر  فرآیند زمنیب ی  طرح پ -12
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 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:
 دانشجویان می بایست بطور منظم و در ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند . -1
دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی درکالس حاضرشده و مکلف به شرکت فعال در  -2

 مباحث درسی می باشند .
 هر دانشجو مکلف به آماده سازی یک پروژه تحقیقاتی می باشد . -3

 کالیف خواسته شده تا قبل از اتمام ترم )در صورت عدم ارائه نمره نهایی اعالم نخواهد شد(ارائه ت -4

 .عدم استفاده از گوشی تلفن همراه در کالس  -5

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   *پروژکتور اسالید  خته و گچت * وایت برد
 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

    درصد نمره  25انجام تکالیف         درصد نمره 07آزمون پایان ترم      
 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )                درصد نمره 5فعال در کالس  حضور     

 

 نوع آزمون
 -صحححححححححی  *جور کردنی              *ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه   *  تشریحی

  غلط

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

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی -

 منابع جهت مطالعه : 
1. Burns, N., & Groves,S.(2005). Understanding Nursing Research.(5th ed.). 

Philladelphia: W.B. Saunders. 

  
2. Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C.(2001). Essentials of Nursing Research:  

Methods, Appraisal, and Utilization.(5th Ed.). Philladelphia: lipincott. 
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 منابع فارسی:

 . ترجمه حقاني ح. و جمشیدي ر. ا. تهران: گواهان.اصول آمار زیستي(. 1333روزنر ب. ) .3

. تهران. روش تحقیق در علوم پزشكي و بهداشت( . 1331، امیر علي اكبري ص.)عابد سعیدي ژ. .4

 د.ع.پ. شهید بهشتي.

. ترجمه یار روش تحقیق در سیستم هاي بهداشتي(. 1331گروه مولفین سازمان بهداشت جهاني ) .5

 ستوده مرام، دژكام. تهران: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي.

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دکتر ساکی  زبیین ان ظارا ،  معرفی درس 17/11/55 1

 دکتر ساکی  رهی علمی پوهش  ه مراحر آ    10/11 2

 دکتر ساکی میضیع، عنیا  ه بیا  مسئله طرح زمنیب 22/11 3

 ساکی دکتر اشداف ، فرضیا  ه تیاال  پوهش  1/12 4

 خادمیدکتر  –دکتر ساکی  عملی) ارائه پرهژ  زمنینازی(اار  8/12 9

 خادمیدکتر  م غیر شا  پوهش  15/12 9

 خادمیدکتر  انیاع پوه ش  22/12 7

8 27/1 /

1351 
 خادمیدکتر  (ادامهانیاع پوه ش  ) 

 دکتر خادمی –ساکیدکتر  اار عملی) ارائه ادامه پرهژ  زمنینازی( 20/1 6

 ساکیدکتر  نمینه پوهش  ه رهی شا  نمینه ییر  ممیط، جامعه،  3/2 11

 خادمیدکتر  –دکتر ساکی  اار عملی) ارائه ادامه پرهژ  زمنینازی( 17/2 11

 خادمیدکتر  مع آهر  داد  شاجرهی شا   10/2 12

 خادمی دکتر –دکتر ساکی  اار عملی) ارائه ادامه پرهژ  زمنینازی( 22/2 13

 ساکیدکتر  او ق در پوهش  ،  شازودیه ه زملیر داد   0/3 14

 خادمیدکتر  ا  ه ان شار آ نینبه اار ییر  ن ای  زم،منبع نییسی در زمنینا   12/3 19

 خادمیدکتر  –دکتر ساکی  یداری نهاییارائه  21/3 19

  ام ما  پایا  زرم 23/3 17

 


