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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

   مامايی گروه آموزشی:         پرستاری و مامايی دانشکده:

 کارشناسی ارشد مامايی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

   لی عم 5/1نظری و  5/0 د:نوع واح  2        تعداد واحد: سمینار در تحقیق نام درس: 

 آمار حیاتی پیشرفته و روش تحقیق یش نیاز:پ

     5كالس کده پرستاری و مامایی شدان  مکان برگزاری:   10-12 :ساعت   یکشنبه :زمان برگزاری كالس: روز

   دكتر معصومه خیرخواه  مسئول درس: 8 تعداد دانشجویان:

 دكتر معصومه خیرخواه  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 فراگیر پس از طی اين دوره بايد بتواند يک طرح پژوهشی را طراحی ، ارائه و بطور آزمايشی اجرا کند 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 باال بردن سطح مهارت دانشجو در امر پژوهش 

 طرح پژوهشی کسب مهارت برای تدوين 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 نماید. انتخاب أله قابل پژوهشسیک م دانشجو بتواند  -1

 اهداف ویژه، سواالت، تعریف واژه ها، فرضیات، ،ی. عناصر مختلف فرآیند پژوهش مانند هدف كل2

 د و آنها را در تدوین طرحپژوهش را توضیح ده یپژوهش و انواع آن و محدودیت ها یمتغیرها

 خود به كار گیرد پژوهش

 خود برگزیند. یانتخاب موضوع ی. انواع پژوهش را توضیح دهد و بتواند نوع مناسب را برا 3

 خود را در این رابطه با تدوین بیان یمتون در پژوهش را توضیح دهد و توانائ ی. اهمیت بازنگر 4

 نشان دهد یحقیقچهارچوب پژوهش و ارائه مقاالت ت مناله،

 اطالعات و مشخصات آنها را بیان كند ی. روش و ابزار مختلف گردآور 5

 را شرح دهد و محیط پژوهش را تعریف ینمونه گیر ی. جامعه پژوهش ، نمونه ، حجم نمونه و روشها 6

 كند

 اطالعات را توضیح دهد. یابزار گردآور ی. نحوه تعیین اعتبار و اعتماد علم 7

 را توضیح دهد و آن را در انتخاب موضوع و تدوین طرح پژوهش یدر منائل اننان یق. اصول اخال 8

 بکار گیرد. خود

 را یشامل نگارش طرح پژوهش، انجام پژوهش و گزارش نوین ی. مراحل مختلف پژوهش علم 9

 داده و توضیح دهد تشخیص

 را توضیح دهد .  ر یافتهسی. نحوه تجزیه و تحلیل ، تف 10
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 تدريس: هایشیوه

 *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( وظايف و تکالیف دانشجو:

 ی نگارش و اجرای آزمايشی طرح پژوهش

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   *پروژكتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد %05شركت فعال در كالس     نمره %05 -----انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 انجام پروژه نهایی و مشاركت و اجرای تکالیف كالسی گام به گام )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: شنهادی برای مطالعهمنابع پی
 معاونت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت وزارت :تهران .درمانی بهداشتی های سینتم در پژوهش گام ده .سعید زاده، آصف

 1380 رفتاری، تحقیقات

،آمارهای اسی،شن جمعیت اپیدمیولوژی، روشهای و اصول .اجتماعی گیری پیش پزشکی دستنامه .ک پارک، .ای.جی پارک 

 .بهداشتی

 چاپ آخرین گیالن، پزشکی علوم دانشگاه رشت، ;افضلی ملک حنین تهرانی، شجاعی حنین ترجمه

،تبریز .ننبت حنینی داود ترجمه و رفتاری علوم و بالینی علوم بهداشت پرستاری، در تحقی روشهای و اصول .ف.د پولیت: 

 دانشگاه

 چاپ آخرین تبریز، پزشکی علوم

1380 طبیب، ;تیمورزاده :تهران . عملی مقاالت و تحقی گزارش و نامه پایان ارائه و نگارش راهنمای ننرین، ارع،ز تک . 

،1373 نور، پیام :تهران .تربیتی علوم و شناسی روان در تحقی روشهای .علی دالور . 

ایران، پزشکی علوم مامایی و پرستاری هدانشکد :تهران .نامه پایان نگارش و پژوهش راهنمای ضمیمه .فهیمه ها، رحیمی 

1381 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

طبیب، ;تیمورزاده :تهران .دیگران و حنین خدمت ،)آمار و متودولوژی تحقیقاتی، طرح( پزشکی علوم در ق تحقی روش 

1378 . 

ارتوز :تهران .گزارش نوشتن و ها داده تحلیل و تجزیه :دوم قنمت بهداشتی سینتمهای در تحقی .جهانی بهداشت سازمان 

 چاپ آخرین پزشکی، آموزش و درمان و بهداشت

ترجمه بهداشت، در پژوهش شناسی روش آموزش راهنمای .آرام اقیانوس غرب ای منطقه دفتر .جهانی بهداشت سازمان 

 حنین

 چاپ آخرین پزشکی، آموزش و درمان بهداشت وزارت پژوهشی معاونت :تهران .آذر فرد عبادی فربد تهرانی، شجاعی

دانشگاه :رشت تهرانی، شجاعی حنین آهکی، محب ترجمه باروری، بهداشت در پژوهش روشهای .جهانی بهداشت انسازم 

 علوم

 چاپ آخرین گیالن، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی

،1391 سمت، :تهران ، تحقی در گیری نمونه بر ای مقدمه .حنن سرایی . 

،1392 آگاه، :تهران رفتاری، علوم در تحقی های وشر .الهه حجازی، ;عباس بازرگان، ;زهره سرمد 

،1381 .ایران پزشکی علوم دانشگاه :تهران .نامه پایان نگارش و پژوهش راهنمای .فهیمه ها، رحیمی فرنگیس، شاهپوریان 

1391 سالمی، :تهران .بهداشت و پزشکی علوم در تحقی روش .صدیقه اكبری، علی امیر ;ژیال سعیدی، عابد 

پزشکی علوم دانشگاه :اصفهان عالمه النادات تاج ترجمه .كودک و مادر بهداشت در تحقی روشهای .ابراهیم جمعه، معباسغال 

 و

 چاپ آخرین اصفهان، درمانی بهداشیت خدمات

ح فاطمه ;نیکروش یادآوری منصوره ترجمه .پرستاری پژوهش در كیفی رویکردهای .جودیث هابر، ;گری وود، لوبیوندو 

 - دوست

 1381 سالمی، :تهران .اسکویی

چاپ آخرین :تهران .دیگران و فتوحی اكبر تألیف .پزشکی علوم در تحقی مبانی 

،1391 بدر، :تهران .اننانی علوم در آن ارزشیابی چگونگی و تحقی روشهای .مریم نراقی، سیف ;اهلل عزت نادری 

جلد 2 ) 1373 بشری، نشر :همدان .ترابی سیما و توكل نمحن .پرستاری در تحقی های پایه .روزماری .نیزویادومی( 

،1373 :تهران .آبادی حنن صادقی علی و جانقربانی محنن ترجمه .بالینی پژوهشهای طراحی .استیون منیگر، ;استفن هولی 

1372 بهداشت، وزارت :تهران .مولفان گروه .بهداشتی سینتمهای در تحقی .بهداشت جهانی سازمان 
5 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر خیرخواه  بیان اهداف درس و تعیین شرح وظایف دانشجویان  1

 دكتر خیرخواه ارائه عنوان و بحث در خصوص رفع اشکال دانشجویان  2

 دكتر خیرخواه ارائه عنوان و بحث در خصوص رفع اشکال دانشجویان 3

 دكتر خیرخواه ارائه بیان مسئله و بحث پیرامون رفع اشکال دانشجویان  4

 دكتر خیرخواه سئله و بحث پیرامون رفع اشکال دانشجویانارائه بیان م 5

 دكتر خیرخواه ارائه بیان مسئله و بحث پیرامون رفع اشکال دانشجویان 6

رفع اشکال  رامونیو بحث پبیان اهداف و فرضیات و سوال تحقیق  7

 انیدانشجو

 دكتر خیرخواه

رفع اشکال  رامونیو بحث پبیان اهداف و فرضیات و سوال تحقیق  8

 انیدانشجو

 دكتر خیرخواه

دكتر 

 9خیرخواه 

تعریف واژه ها و چارچوب پنداشتی  یا نظری تحقیق توسط دانشجویان و 

 شجویان بحث پیرامون رفع اشکال دان
 دكتر خیرخواه

تعریف واژه ها و چارچوب پنداشتی  یا نظری تحقیق توسط دانشجویان و  11

 بحث پیرامون رفع اشکال دانشجویان
 دكتر خیرخواه

 دكتر خیرخواه شکال آنانمروری بر متون و پیشینه تحقیق توسط دانشجویان و رفع ا 11

 دكتر خیرخواه مروری بر متون و پیشینه تحقیق توسط دانشجویان و رفع اشکال آنان 12

بیان نوع ، جامعه ، نمونه ، و روش نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه  13

 و رفع اشکال آنان  تحقیق توسط دانشجویان
 دكتر خیرخواه

بیان نوع ، جامعه ، نمونه ، و روش نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه  14

 تحقیق توسط دانشجویان و رفع اشکال آنان
 دكتر خیرخواه

مونه گیری و محاسبه حجم نمونه بیان نوع ، جامعه ، نمونه ، و روش ن 15

 تحقیق توسط دانشجویان و رفع اشکال آنان
 دكتر خیرخواه

آزمون ابزار گرد اوری اطالعات ، روایی و پایایی آن و بیان انواع متغیرها و  16

 های آماری مورد استفاده و رسم جدول گانت 
 دكتر خیرخواه

آزمون ابزار گرد اوری اطالعات ، روایی و پایایی آن بیان انواع متغیرها و  17

 های آماری مورد استفاده و رسم جدول گانت
 دكتر خیرخواه

 دكتر خیرخواه ارائه پروپوزال نهایی به اساتید مربوطه  18
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