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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 مامايی و بهداشت باروری گروه آموزشی:          مامايی ايران -پرستاری دانشکده:

 مامايی ارشد  کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع             

 تئوری د:نوع واح                       2 تعداد واحد:                                     روش تحقیقنام درس: 
  

 آمار حیاتی و پیشرفته تحلیل آماری يا همزمان:  یش نیازپ 

 1کالس مکان برگزاری:    10 - 12 : ساعت  شنبهدوز رو زمان برگزاری کالس: 

دکتر امینی و دکتر  -پور دکتر حسن خانم -مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: 15  تعداد دانشجويان:

 جمشیدی منش

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

 مسوال  بوا مکوت ت فخ وه اي و یبه منظوور بخووورد م  و ماماییدر  درس به مقدمات اصول و روش هاي پژوهش نیا

 پخدازد. یم انیمددجو

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
  

  یک  قیتحق اصول و روش هاي تخد،یبا رو انیآشنا ن ودن دانکجو -1

 داشتن مهارت در نوشتن یک پخوپوزال طخح تحقیقاتی  -2
 

 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 

 

 حیطه یرفتار ژهیاهداف و  ینینابیاهداف ب جلسه

 ارائه طرح درس -1 اول

ضرورت  ت،ی)اهم اتیکلآشنایی با   -1

 (خچهیتار ، قیتحق

 

 قیروش تحق و مراحل یمراحل روش علم ،یروش علم تیماه  -1

 .کند حیرا تشر

 

 شناختی

کسب اطالع در مورد انواع مطالعات  دوم

 یفیتوص

 را نام ببرد. یفیانواع مطالعات توص  -1

 دهد. حیرا توض یفیمهم انواع مطالعات توص اتیخصوص  -2

 دهد. حیرا نام برده و توض یفیانواع مطالعات توص بیو معا ایمزا  -3

 لعه خود باشد.قادر به انتخاب نوع مطا  -4

 یشناخت

 

 یحرکت یروان
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-مطالعات مورد سهیو مقا ییآشنا سوم

 یو همگروه یشاهد

 دهد. حیرا توض یشاهد-مهم مطالعات مورد اتیخصوص  -1

 دهد. حیرا توض یمهم مطالعات همگروه اتیخصوص  -2

 دهد. حیرا نام برده و توض یشاهد -مطالعات مورد بیو معا ایمزا  -3

 دهد. حیرا نام برده و توض یمطالعات همگروه بیاو مع ایزام  -4

 یشناخت

کسب اطالعات در مورد انواع مطالعات  چهارم

 یتجرب

 را نام ببرد. یانواع مطالعات تجرب  -1

 دهد. حیرا توض یمهم انواع مطالعات تجرب اتیخصوص  -2

 دهد. حیرا نام برده و توض یمطالعات تجرب بیو معا ایمزا  -3

 یشناخت

انتخاب موضوع  کسب اطالعات در مورد پنجم

 و نوشتن عنوان

انتخاب موضوع، موضوعات مختلف  یارهایبتواند با استفاده از مع  -1

 کند. یرا رتبه بند

 با انواع عنوان ها آشنا شود.  -2

 دهد. صیانواع مطالعات را نوشته و تشخ یعنوان مناسب برا  -3

 ند.عنوان مناسب پروپوزال خود را انتخاب ک  -4

 شناختی

 

 روانی حرکتی

 آشنایی با طریقه نوشتن بیان مساله ششم

 

 مسئله را نام ببرد. انیب یاجزاء اصل -1

 .سدیمسئله مربوط به عنوان خود را بنو انیب -2

 .مسئله باشد انینمونه ب کیقادر به نقد  -3

 

 یشناخت

 

 یحرکت یروان

 دهد. حیمتون را توض یبررس انجام تیاهم  -1 آشنایی با چگونگی بررسی متون هفتم

 متون را نام ببرد. یبررس یانواع منابع برا  -2

 دهد. حیمنابع مختلف را توض بیو معا ایمزا  -3

 انتخاب منابع را نام ببرد. یارهایمع  -4

 متون در منابع مختلف را انجام دهد. یعنوان خود بررس یبرا  -5

 یشناخت

 

 یحرکت یروان

نوشتن اهداف، آشنایی با چگونگی  هشتم

 فرضیات، سواالت

 دهد. حیرا توض یهدف کل اتیخصوص  -1

 دهد. حیرا توض یاهداف اختصاص اتیخصوص  -2

 آشنا باشد. یو اهداف اختصاص یبا طرز نوشتن هدف کل  -3

 .سدیمطالعه خود را بنو یو اختصاص یقادر باشد اهداف کل  -4

 و سواالت آشنا باشد. اتیبا طرز نوشتن فرض  -5

 .سدیو سواالت مطالعه خود را بنو اتیقادر باشد فرض  -6

 یشناخت

 

 یحرکت یروان

 دهد. حیرا توض رهایانواع متغ -1 آشنایی با انواع متغیرها نهم

 دهد. حیرا توض رهایمتغ یها اسیانواع مق -2

 باشد. رهایجدول متغ لیقادر به تکم -3

 یشناخت

 

 یحرکت یروان

 و  دهم

 یازدهم

 داده ها را نام ببرد. یگردآور یانواع روشها  -1 گردآوری داده هاآشنایی با روش 

 داده ها را نام ببرد. یمختلف گردآور یروش ها بیو معا ایمزا  -2

 دهد. حیپرسشنامه را توض یاصول طراح  -3

 کند. فیتعر ییایو پا ییروا  -4

 بدهد. ییایو پا ییروا نییتع یدر خصوص روشها یکل یحیتوض  -5

 

 یشناخت
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و  یرینمونه گ یروش هاآشنایی با  دوازدهم

 حجم نمونه نییتع

 را نام ببرد. یاحتمال ریو غ یاحتمال یرینمونه گ یانواع روش ها  -1

 کند. فیرا تعر یجامعه آمار  -2

 کند. فیرا تعر یریچارچوب نمونه گ  -3

 کند.  حیرا تشر یرینمونه گ یها مهم روش اتیخصوص  -4

انواع مختلف مطالعات روش  یمختلف برا یبتواند در مثال ها  -5

 مناسب را انتخاب کند. یرینمونه گ

 دهد. حیحجم نمونه را توض نییتع یو فرمول ها یروش ها  -6

 

 یشناخت

کسب اطالع در مورد روش های  - سیزدهم

 اجرای تحقیق

 

آشنایی با آزمون های آماری برای  -

 تجزیه و تحلیل داده ها

 پروپوزال را نام ببرد.  قیتحق یاجزاء مهم بخش روش اجرا  -1

 .سدیخود را بنو قیتحق یبتواند بخش روش اجرا  -2

 دهد. حیورود و خروج را توض یارهایمع  -3

انواع آزمون های آماری جهت تجزیه و تحلیل دادها در انواع   -4

 مطالعات را بیان کند.

 

 یشناخت

 ش آزمونآشنایی با مطالعه پی - چهاردهم

 

 

 آشنایی با اخالق در پژوهش -

 .هدف از مطالعه پیش آزمون را بداند  -1

 را لیست کند. پیش آزمونانواع کاربرد مطالعه  -2

 

 در انتخاب موضوع و عنوان را نام ببرد. یمالحظات اخالق  -1

 مسئله را نام ببرد. انیدر نوشتن ب یمالحظات اخالق  -2

 متون را نام ببرد. یدر بررس یمالحظات اخالق  -3

 دهد. حیرا توض ینکیهلس انهینورنبرگ و ب یکد ها -4

 دهد. حیرا نام برده توض یاصول اخالق پزشک  -5

 را نام ببرد. واناتیدر مطالعات بر ح یمالحظات اخالق  -6

 دهد. حینامه آگاهانه را توض تیچارچوب رضا  -7

 یشناخت

 مدیریت در پژوهش - پانزدهم

 

 روش تحقیق کیفی آشنایی با -

طریقه زمان بندی برای انجام مطالعه را با استفاده از جدول   -1

 بداند. گانت

طریقه کامل کردن جداول مربوط به هزینه ها و نیروی انسانی   -2

 را شرح دهد.

 کلیات روش تحقیق کیفی را بیان کند.  -3

 روش تحقیق کیفی و کمی را با یکدیگر مقایسه گند. -4

 یشناخت

 قیگزارش تحقآشنایی با طریقه نوشتن  نزدهمشا

 یسیو مقاله نو

 کند. انیرا ب قینوشتن گزارش تحق تیاهم  -1

 دهد. حیانواع گزارشات را توض  -2

 را نام ببرد. قیاجزاء مهم گزارش تحق  -3

 انواع مقاالت را نام ببرد.   -4

 دهد. حینوشتن انواع مقاالت را توض یاصول کل  -5

 یشناخت
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 :سيتدر های وهیش

 پرسش و پاسخ   شده یزیبرنامه ر یسخنران   یسخنران

بر  یمبتن یریادگی  (PBLبر حل مسئله) یمبتن یریادگی  یگروه بحث

 )میت

 

 مدرس:  تیفعال

 یمنابع اطالعات یمحوله به دانشجو، معرف فیتکال تیهدا  ،یو بحث گروه یدرس به شکل سخنران ارائه

 

 

 (دیدانشجو: )لطفا شرح ده فیو تکال فيوظا

 به سئواالت جلسه قبل  ییمحوله، حضور منظم در کالس، پاسخگو فیانجام تکال ،یدر بحث گروه شرکت

 

 :  یکمک آموزش ليوسا

 

   دیپروژکتور اسال  تخته و گچ  برد تیوا

 

 و درصد نمره: )از نمره کل( یابیارزش نحوه

   درصد نمره  --40--- فیم تکالانجا  درصد نمره 40---ترم انیآزمون پا

 درصد -20----شرکت فعال در کالس 

  

 

 آزمون نوع

  غلط -حیصح یجور کردن          ای¬نهیچندگز       پاسخ کوتاه     یحیتشر

  

 (:ديپیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببر منابع

 هیرق این فیشر دیحم دی:س نی(.مترجم 1389کاربرد)  و یابیپرستاری: روشها ،ارز قیبک. اصول تحق ت،یپول -1

 . چاپ اولیدجیه می. انتشارات حکدییس لیجل دیس نظری

 

 اول بشری. چاپ (.انتشارات 1389در پرستاری )  قیو...،کاربرد اصول و روشهای تحق ان،ربابهیمعمار -2

 

 دوم . چاپ ی(. نشر سالم 1389و بهداشت )  یدر علوم پزشک قیتحق . روش الیژ دی،یعابد سع -3

  .1390. نشر سماط. یتهران یشجاع نیحسمترجم: : یو اجتماع یریشگیپ یدرسنامه پزشک .جان اورت پارک -4

گروه مترجمین ،وزارت بهداشت ،درمان و  "تحقیق در سیستم های بهداشتی  "سازمان جهانی بهداشت ،  -5

 1381. ،تهران  آموزش پزشکی
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وزارت بهداشت ،درمان و  "ه گام پژوهش در سیستمهای بهداشتی درمانی راهنمای آموزش د"سعید آصف زاده  -6

 1382پزشکی ،تهران  آموزش

 سایر منابع موجود در اینترنت با توجه به نیاز فراگیران -7

 
8- Polit DF, Beck CT (2006). Essentials of nursing research. Methods, Appraisal and  

utilization. Sixth edition. Philadelphia. Lippincott Williams Wilkins 
 

 
 


