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  يحق تعالبنام 

 (course plan)طرح دوره 

 تماس 

faridehbastani@yahoo.com  
bastani.f@iums.ac.ir 

09123212311 

 

 (1950025) تحقيق در پرستاري :درس نام

 اولگروه  – 1395مهر  ورودي

 96-97تحصيلي   دومنيمسال 

 

 10/11/95تاريخ:                         يده باستانيدکتر فر: کننده طرح دوره تدوينمدرس و 

در  واحد نظري 1= واحد  5/1 : واحد تعداد       ...پيش نياز:    (پسر 18 دختر 21  ) نفر 39 تعداد:  يپرستارکارشناسي مقطع تحصيلي: رشته و 

 ( ترم 12ت يلغا 9از هفته  يم واحد عمليساعت و ن 16جمعا هفته اول ترم  8جلسه در  8در  12-10 ساعت شنبه ها2

 30/8-10ساعت   2/11/96امتحان                 12-13 شنبه ها 1 مشاوره:زمان              2کالس شماره مکان کالس: 

 شرح درس:
براي حل  مشکالت حرفهه پرسهتاري در ومهوز  و درمهان  و در اين درس با ارائه مطالب علمي در زمينه فرايند پژوهش از دانشجويان خواسته مي شود 

 ارائهه دهنهد. علمي بطور گروهي تحقيقات  ي پرستاريکاهش شکافي که هم اکنون در اين دو بعد  وجود دارد  و نيز در راستاي ارتقاء کيفيت مراقبتها

هاي اصهولي و علمهي تحقيهق و بهه کاربسهتن ونهها در بررسهي و  پژوهش هاي کمي در جهت وشنايي دانشجويان با رو  انواع لذا اين درس با تأکيد بر

محهوري  در ايهن درس حهاکم مهي باشهد کهه بهه ايهن معناسهت کهه  -ارزيابي مسائل  برنامه ريزي شده است. الزم به ذکر اسهت کهه رويکهرد دانشهجو

داشهته و بهه ايهن طريهق ومهادگي و تمرين عملهي ماني( دانشجويان عزيز  مشارکت فعال بهمراه مطالعه )بر طبق عناوين و سر فصل هاي درس و جدول ز

سب نمايند. اميد است با رويکرد محقق پروري در حيطه هاي ومهوز  و بهالين  پرسهتاران بتواننهد بهر هاي تحقيقاتي کالزم را براي تهيه و تدوين پروژه 

 درس ايهن دربنهابراين  ارتقاء سالمت افراد جامعه پيشتاز باشهند. در حل مشکالت مراقبتي و داشته و  مبتني بر شواهد  عملکرد اساس يافته هاي تحقيق 

 طهرح يه  نگهار  و پهژوهش علمهي ههاي رو  کهاربرد جههت و مقهدماتي را اوليهه مهارت و شده وشنا علمي تحقيق اصولي با رو  دانشجويان

 تحهت را پهژوهش مختله  مراحهل برنامهه ريهزي شهده  ههاي عملهي  و تمرين خود مطالعات طي دانشجويان منظور اين به .کنند مي پژوهشي کسب

ذکر ايهن نکتهه   نمايند. مي نويسي کسب  پروپوزال و تحقيق قابل سئوال يا موضوع ي  انتخاب براي را الزم توانايي و گيرند مي فرا نظرمدرس خود

بها رعايهت نکهات اخالقهي و بکهارگيري نتهاي  مي بايست  نيز بسيار با اهميت است که دانشجويان عزيز براي اجراي عملي ي  پروژه تحقيقاتي کمي  

بموازات ون در کالسهاي ومار زيستي و يادگيري کهار  و نمودهبه منابع معرفي شده مراجعه تحقيقات  در حيطه هاي مختل  پرستاري و علوم بهداشتي  

 .ورزند( مبادرت  SPSSبا نرم افزار هاي مرتبط با وناليز داده ها از جمله اس پي اس اي )

 اجزاي برنامه دوره:
مهرتبط بها پديهده ههاي تبيهين و توصهي  در راستاي  رو  تحقيق و پژوهشهاي پرستاري مقدمه اي بر ضرورت يادگيري اجزاي اين درس شامل 

از رو  هاي اصولي و علمي تحقيهق و بهه کاربسهتن ونهها در  ارزيهابي مسهائل و مشهکالت  يانيي دانشجوضمن اينکه وشنا. مي باشدبيماري و سالمت انسانها 

 مد نظر است.در بخش درمان  بخصوصپرستاري  

طرح تحقيقاتي  ي  تدوين توانايي و علمي تحقيق متدولوژي و اصول بايان دوره کارشناسي دانشجو و شناخت  وشنايي   درس کلي هدفهدف كلي: 

 .مي باشددر حوزه بالين  )پروپوزال(

 دانشجو در: رود مي انتظار دوره اين پايان در: بينابيني اهداف

 :شناختي حيطه

 .دهد در حوزه پرستاري مدرن توضيح و لزوم انجام ونرا  مفهوم پژوهش -1

 تحقيقي را در قالب عنوان پژوهش  نام ببرد. موضوعداده و معيارهاي ي   علمي پژوهش و مراحل ون را توضيح رو  -2

 .توضيح دهد را پژوهش سئواالت و ها فرضيه اهداف  تدوين نحوه -3

 .کند توصي  را ونها گيري اندازه مقياس و ون انواع و متغيرها -4

 .دهد تشخيص را نظري( و عملي تعاري  واژه ها )بطور -5

 .گيري را توضيح دهد نمونه هاي رو  و نمونه حجم تعيين پژوهش  نمونه و جامعه -6

 .را نام برده و توضيح دهد پژوهش انواع -7

 را توصي  کند.مالحظات احالقي در پژوهش و  يخالقاصول  ا-8

 .دهد توضيح بکارگيري نتاي  تحقيقات را در عمل  -9

 :عاطفي حيطه
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 .قائل باشد نموده و ارز  درک در حوزه بالين و درمان را علمي بکارگيري رو  اهميت -1

 توجه نموده و اهميت دهد. به  نکات اخالقي در اجراي پژوهش  -2

 :حرکتي روان حيطه
 .نمايد طرح را مناسب سئوال نموده و را انتخاب  پرستاري درحيطه  پژوهش قابل ي  مساله -1

 باشد علمي و مطالعه کتابخانه اي  متون بررسي و جستجو در پي پژوهش خود  براي مسئله -2

 .کند تدوين را خود پژوهش نظري يا مفهومي چارچوب  -3

 .کند تنظيم را خود پژوهش سئواالت و ها فرضيه اهداف  -4

 .وبراي ونها جدول رسم کند نموده مشخص را خود متغيرهاي اصلي پژوهش  -5

 .و علمي تهيه کند  مناسب ابزار پژوهش متغيرهاي گيري اندازه براي -6

 .نمايد را مشخص وماري مناسب هاي هاي تحقيق  وزمون داده تحليل براي -7

 .کند تدوين گروهيانفرادي يا   بطور را خود پروپوزال نهايي -8

 :تدريس شيوه هاي

 ٭           گروهي بحث٭                   پاسخ و پرسش            ٭ سخنراني

 وسايل كمك آموزشي:
 (پروژکتور ويدئو) بصري سمعي امكانات برد  وايت   

 وظايف و تکاليف دانشجويان:
 تکالي  کتبي موقع به فعال و ارائه قبلي و مشارکت کالس با  مطالعه در موقع به منظم و حضور 

 تکاليف دانشجويي:
 ترم 12لغایت  9طبق جدول زمانی در هفته مباحث وموز  داده شده بطور انفرادي يا گروهي گانه  4تمرين انجام  -1

       (11/10/96ترم )تاریخ  16در هفته ( تبيک بصورت)طرح تحقیقاتيپروپوزال یا پیش نویس ارائه  -2

 

 موارد   ساير٭           اساليد پروژكتور        ٭      برد وايت   :آموزشي کمک وسايل

 ارزشيابي: نحوه

 %10                                                                نداشتن غیبت            و  حضور بموقع

 %20  و انجام تمرینات                                                            مشارکت فعال در کالس

        %20                                                                    (  تبيک بصورت)ارائه طرح تحقیقاتي

  %50                                                                    ان ترم                          یامتحان م

 نمره( 20)   %100جمعا                                                                                           

 .گر در خصوص طرح درس در جلسه اول کالس با هر تعداد دانشجو نهايي ميشوديامتياز بندي نمرات و هر درخواست د *

    سايت کامپيوترجستجو منابع در و  اي کتابخانه   مطالعهکار در گروههاي کوچ  فعاليتهاي يادگيري:

 وجود دارد( 11/10/96)16در پايان ترم   هفته جهت ارائه پروپوزال کافی بنحوي است که فرصت  (ن يگر تمريجلسه د 4و  مباحث نظریهفته  8 هفته اول ترم ) 12 برنامه کالس درتوجه: 

 کتب  فارسي در خصوص تحقيق در پرستاري )موجود در کتابخانه و سايت هاي اينترنتي(  : منابع

 Burns, N. & Grove K. (2007). Understanding Nursing Research: Building an evidence-based practice/. 

4th ed. - St. Louis, MO: Saunders/Elsevier 

 Polit Denise F. & Beck Cheryl Tatano. NURSING RESEARCH: GENERATING AND ASSESSING 

EVIDENCE FOR NURSING PRACTICE,  9th ed.- Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 

2011. 
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 (12-10، گروه اول )دوشنبه ها ساعت ق در پرستاريتحقيکالس  درس زماني جدول

 هفته تاريخ عناوين درس مدرس

 دکتر باستاني
 موضوع و عنوان پژوهش -ژوهشپ فرآیند -باطرح دوره آشنایيمعرفي درس، 

27/6/96 

 

1 

 يدکتر باستان
 ژوهشپ چارچوب –ضرورت اجرا بیان مساله پژوهش یا 

3/7/96 

 

2 

 3 10/7/96 (و ونکوور سبک هارواردبه  فهرست منابعمروري بر ) هو نقد مقال بررسي متون يدکتر باستان

 -متغیر ها -یا سوال پژوهش ه فرضی (،کاربردي، فرعي ،اصلي  )اهداف پژوهش يدکتر باستان

 تعاریف واژه ها  

17/7/96 4 

( و انواع  يکاربرد– يادیبن،  (HSR)رجامعه نگ ،دينوع پژوهش)کاربر يدکتر باستان

 طراحي تحقیق کمي

24/7/96 5 

پژوهش  يمشخصات واحدها ،نمونه پژوهش ،ط پژوهش جامعه پژوهشیمح 

 يریروش نمونه گ -ورود و خروج مطالعه(  يارهای)مع

1/8/96 6 

 7 8/8/96 مشخصات ابزار جمع آوري اطالعات و نحوه جمع آوري يدکتر باستان

و  محدودیتهاي اجرایي طرح، مالحظات اخالقيتجزیه و تحلیل داده ها،  يدکتر باستان

 معرفي فرم پیش نویس طرح پژوهشي

15/8/96 8 

  تمرين مباحث وموز  داده شده بطور انفرادي يا گروهيانجام  يدکتر باستان
 امتیاز( 5در خصوص تعیین عنوان پژوهش ) -1تمرین عملي 

22/8/96 9 

  تمرين مباحث وموز  داده شده بطور انفرادي يا گروهيانجام  يدکتر باستان
بر حسب تعیین عنوان پژوهش، بیان مساله پژوهش یا  -2تمرین عملي 

مقاله خارجي  1مقاله فارسي و  1با ذکر حداقل  -، بررسي متون  ضرورت اجرا

و نقد یک مقاله فارسي یا انگلیسي مرتبط با موضوع پژوهش )ارائه شفاهي از 

  500تا  300ل مقاله صورت گیرد( ارائه کتبي در حدود یک صفحه طریق فای

 امتیاز( 5کلمه اي )

29/8/96 10 

  تمرين مباحث وموز  داده شده بطور انفرادي يا گروهيانجام  يدکتر باستان
رفع اشکال در تهیه و تدوین پروپوزال یا پیش نویس طرح  -3تمرین عملي 

انتخاب شده است )از نگارش اهداف، تحقیقاتي بر حسب عنوان پژوهشي که 

فرضیه یا سوال پژوهش مرتبط با موضوعي که انتخاب شده است تا تعیین 

 امتیاز( 5متغیر ها( )

6/9/96 

 

11 

  تمرين مباحث وموز  داده شده بطور انفرادي يا گروهيانجام  يدکتر باستان
س طرح رفع اشکال در تهیه و تدوین پروپوزال یا پیش نوی -4تمرین عملي 

تحقیقاتي بر حسب عنوان پژوهشي که انتخاب شده است )از تعیین نوع 

پژوهش، محیط پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، مشخصات واحدهاي 

مشخصات  روش نمونه گیري، -پژوهش )معیارهاي ورود و خروج مطالعه( 

، تجزیه و تحلیل داده ها، اطالعات و نحوه جمع آوري گرداوريابزار 

 امتیاز( 5( )محدودیتهاي اجرایي طرح، تا مالحظات اخالقي

13/9/96 

 

12 

 13   20/9/96 فرصت زماني جهت تدوين نهايي پروپوزال 

 14 27/9/96 فرصت زماني جهت مطالعه و تهيه پروپوزال 

 15 4/10/96 فرصت زماني جهت مطالعه و تهيه پروپوزال 

ل يکه درگروه مشارکت داشته اند تحو يه افراديکل يذکر اسامنت شده و با يو پر يپروپوزال بطور کتب 

 امتیاز( 20)و ارائه گردد 

11/10/96  
 

16 

 


