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نيمسال اول   – 1396ورودي مهر 

 96-97تحصيلي  

 

 

 96شهريور مدرس و تدوين کننده طرح دوره: دکتر فريده باستاني                        تاريخ: 

 

  5/1 :واحد  تعداد   پيش نياز: ...       نفر 5تعداد:      يرشته و مقطع تحصيلي: کارشناسي ارشد  پرستاري سالمند

 4نظري و  جلسه 12) 15-13و  دوشنبه ها   12-10شنبه ها 1کالس:   زمان     واحد  نظري و نيم واحد عملي(

 عملي( جلسه 

       تعيين وقت قبليبا   16-15شنبه ها   2مشاوره: زمان        5مکان: کالس شماره 

 10-12ساعت  21/8/96 کشنبه  ي: ميان ترم امتحان 

 

 شرح درس:

حج   مشجکالح حرفجه بجراي از دانشجوويان وواسجته مجي شجود  پژوهشفرايند در اين درس با ارائه مطالب علمي در زمينه 

ارتقجا  کيييجت ، و کاهش شکافي که هم اکنون در اين دو بعجد، وججود دارد، و نيجر در راسجتاي پرستاري در آموزش و درمان

در جهجت  مجيپجژوهش هجاي ک انجوا  لذا اين درس با تأکيد بر ارائه دهند. علمي بطور گروهي تحقيقاح، ي پرستاريمراقبتها

آشنايي دانشوويان با روش هاي اصولي و علمي تحقيق و به کاربستن آنها در بررسي و ارزيجابي مسجائ ، برنامجه ريجري شجده 

در اين درس حاکم مي باشد که به اين معناست که دانشوويان عريجر،   محوري -رويکرد دانشوواست. الزم به ذکر است که 

داشته و بجه ايجن طريجق و تمرين عملي عناوين و سر فص  هاي درس و جدول زماني(  مشارکت فعال بهمراه مطالعه )بر طبق

در حيطجه هجاي  رويکجرد محقجق پجروريسب نمايند. اميد است با هاي تحقيقاتي کآمادگي الزم را براي تهيه و تدوين پروژه 

حج  مشجکالح مراقبتجي و  درداشته و  دمبتني بر شواه، عملکرد آموزش و بالين، پرستاران بتوانند بر اساس يافته هاي تحقيق 

 مهجارح و شجده آشنا علمي تحقيق اصولي با روش دانشوويان درس اين دربنابراين، . ارتقا  سالمت افراد جامعه پيشتاز باشند

 منظجور ايجن بجه .کننجد مجي کسجب پژوهشجي طرح يک نگارش و پژوهش علمي هاي روش کاربرد جهت و مقدماتي را اوليه

 فجرا نظرمدرس وجود تحت را پژوهش مختلف مراح  برنامه ريري شده، هاي عملي  و تمرين وود مطالعاح طي دانشوويان

ذکجر ايجن   نماينجد. مجي کسب نويسي  پروپوزال و تحقيق قاب  سئوال يا موضو  يک انتخاب براي را الزم توانايي و گيرند مي

با رعايت نکجاح مي بايست  نکته نير بسيار با اهميت است که دانشوويان عرير براي اجراي عملي يک پروژه تحقيقاتي کمي، 

 و نمجودهبه منابع معرفي شده مراجعه و بکارگيري نتايج تحقيقاح  در حيطه هاي مختلف پرستاري و علوم بهداشتي   اوالقي
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 SPSSتي و يادگيري کار با نرم افرار هاي مرتبط با آنالير داده ها از جمله اس پي اس اي )آمار زيسبموازاح آن در کالسهاي 

 .( مبادرح ورزند

 اجزاي برنامه دوره:

تبيين و توصيف در راستاي  روش تحقيق و پژوهشهاي پرستاري مقدمه اي بر ضرورح يادگيري اجراي اين درس شام  

از روش هاي اصولي و علمي تحقيق و بجه  يانيي دانشووضمن اينکه آشنا. مي باشد انسانهامرتبط با بيماري و سالمت پديده هاي 

 مد نظر است.در بخش درمان  بخصوصکاربستن آنها در  ارزيابي مسائ  و مشکالح پرستاري، 

 تدوين توانايي و علمي تحقيق متدولوژي و اصول بايان دوره کارشناسي دانشوو و شناوت  آشنايي ، درس کلي هدف هدف كلي:

 .مي باشددر حوزه بالين  طرح تحقيقاتي )پروپوزال( يک

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

 :شناختي حيطه

 .دهد در حوزه پرستاري مدرن توضيح آنرا و لروم انوام  ميهوم پژوهش -1

 تحقيقي را در قالب عنوان پژوهش، نام ببرد. موضو داده و معيارهاي يک  آن را توضيحعلمي پژوهش و مراح   روش -2

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

 .کند توصيف را آنها گيري اندازه مقياس و نآ انوا  و متغيرها -4

 .دهد تشخيص را نظري( و عملي بطورعاريف واژه ها )ت -5

 .را توضيح دهدگيري  نمونه هاي روش و نمونه حوم تعيين پژوهش، نمونه و جامعه -6

 .را نام برده و توضيح دهد پژوهش انوا  -7

 را توصيف کند.مالحظاح احالقي در پژوهش و  يوالقاصول  ا-8

 .دهد توضيح بکارگيري نتايج تحقيقاح را در عم   نقد تحقيق و  -9

 .دهد را شرح مراح  انتشار تحقيقاح -10

 :عاطفي حيطه

 .نموده و ارزش قائ  باشد درک در حوزه بالين و درمان را علمي بکارگيري روش اهميت -1

 توجه نموده و اهميت دهد. در اجراي پژوهش نکاح اوالقي  به  -2

 :حركتي روان حيطه

 .نمايد طرح را مناسب سئوال نموده و را انتخاب  پرستاري درحيطه  پژوهش قاب  يک مساله -1

 باشد  علمي و مطالعه کتابخانه اي متون بررسي و جستوو در پي پژوهش وود  مسئلهبراي  -2

 .کند تدوين را وود پژوهش نظري يا ميهومي چارچوب  -3

 .کند تنظيم را وود پژوهش سئواالح و ها فرضيه هداف،ا -4

 .جدول رسم کندوبراي آنها  نموده مشخص را وود پژوهش متغيرهاي اصلي  -5

 .و علمي تهيه کند  مناسب ابرار پژوهش متغيرهاي گيري اندازه براي -6
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 .نمايد را مشخص آماري مناسب هاي هاي تحقيق، آزمون داده تحلي  براي -7

 .کند تدوينانيرادي  بطور را وود پروپوزال نهايي -8

           ٭ گروهي بحث                  ٭ پاسخ و پرسش            ٭ سخنراني :تدريس شيوه هاي

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

تمريناح و   موقع به فعال و ارائه قبلي و مشارکت کالس با  مطالعه در موقع به ومنظم  حضور وظايف و تکاليف دانشجويان:

 ضمنا موبايل ها در كالس مي بايست خاموش باشند. . 3و2و1تکاليف 

طبق جدول زماني در طرح درس و بر اساس موارد و آيتم هاي نگارش عمدتا  بوده و بطور انيرادي  دانشجويي:تکاليف 

 : پروپوزال يا طرح تحقيقاتي است

ها و حضور کليه دانشوويان در کالس  ضمناوواهد بود.  ياز منييمتا يدارا  فيدانشوو جهت ارائه تکال يعدم آمادگ  توجه:

 .لرامي استپروپوزالها اارائه تمريناح و 

 موارد   ساير          ٭ اساليد گچ           پروژکتور و تخته      ٭ برد وايت   :آموزشي كمك وسايل

 :ارزشيابي نحوه

 %5                                                                                           نداشتن غيبت            و  حضور بموقع

 %15                                                       (امتياز %5)هر يک  3و2و1 و انوام تمريناح مشارکت فعال در کالس

        %25                                                                            ( بر مبناي انوام تکاليف شياهي)ارائه طرح تحقيقاتي

        %25                                                                                               ( تبيک بصورح)ارائه طرح تحقيقاتي

  %30                                                                                                                       ترم ميانامتحان 

 نمره( 20)   %100جمعا                                                                                                                        

    سايت کامپيوترجستوو منابع در و  اي کتابخانه ، مطالعهکار در گروههاي کوچک فعاليتهاي يادگيري:

 الرامي است و پايان نامه در دانشکده جهت دفا  پروپوزالاز دفا   جلسه 2توجه: شرکت در 

 کتب  فارسي در وصوص 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, 2014. 
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 3-1 ها دوشنبهو  12 -10 ها يکشنبه گروه پرستاري سالمندي )تکميلي(جدول زماني كالس روش تحقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)در تاريخ هاي ارائه  شياهي پروپوزال و تحوي  کتبي آن  امکان جهت داشتن فرصت کافي براي تهيه و تدوين پروپوزال، توجه:

موکول شود که مي بايست در جلسه اول کالس نهايي ( 4/10/96تاريخ  به يکماه بعد )يعني درمي تواند (  5/9/96و  29/8/96

  .گردددفتر برنامه ريري هماهنگ استاد و شود و ضمنا با 

 مدرس
 عناوين درس

زمان 

 كالس

جلسه 

 كالس

   26/6/96 بدلي  جديدالورود بودن دانشوويان در ترم يک، کالس تشکي  نمي شود 

 1 2/7/96 موضو  و عنوان پژوهش -ژوهشپ فرآيند -باطرح دوره آشناييمعرفي درس،  دکتر باستاني

 2 3/7/96 ژوهشپ چارچوب –ضرورح اجرا بيان مساله پژوهش يا  دکتر باستاني

  9/7/96 تعطي  رسمي )عاشورا( 

 3 10/7/96   در وصوص جلساح قب  )تعيين عنوان پژوهش(    1نوام تمرين  دکتر باستاني

 4 16/7/96 به سبک هاروارد( در متن فهرست منابعو نقد مقاله ) بررسي متون دکتر باستاني

 -متغير ها -(، فرضيه يا سوال پژوهش کاربردي، فرعي ،اصلي  اهداف پژوهش) دکتر باستاني

 تعاريف واژه ها  

17/7/96 5 

طراحي تحقيجق ( و انوا   کاربردي–، بنيادي  (HSR)جامعه نگر ،دينو  پژوهش)کاربر دکتر باستاني

 کمي

23/7/96 6 

 7 24/7/96   کمي طراحي تحقيقادامه انوا   دکتر باستاني

محيط پژوهش جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، مشخصاح واحدهاي پژوهش  دکتر باستاني

 )معيارهاي ورود و وروج مطالعه( 

30/7/96 8 

 9 1/8/96 در وصوص جلساح قب    2انوام تمرين  دکتر باستاني

 10 7/8/96 مشخصاح ابرار جمع آوري اطالعاح و نحوه جمع آوري  -روش نمونه گيري دکتر باستاني

 11 8/8/96 محدوديتهاي اجرايي طرح، مالحظاح اوالقيتوريه و تحلي  داده ها،  دکتر باستاني

-تحقيقاتي  آشنايي با فرم ها و فرايند گامهاي پروپوزال نويسي يا پيش نويس طرح     دکتر باستاني

         طرح يمان بندي مراح  اجرا، زول متغيرهاجد

14/8/96 12 

 13 15/8/96 در وصوص جلساح قب    -3انوام تمرين     دکتر باستاني

 14 21/8/96 تدوين نهايي پروپوزالفع اشکاالح در وصوص رتمرين و –امتحان ميان ترم  دکتر باستاني

( بر 3و2و1ارائه شياهي پروپوزال گروه اول دانشوويان )بر اساس تمرين و تکاليف  دکتر باستاني

 حسب حروف اليباي اسامي( *

22/8/96 15 

28/8/96 )ع( شهادت امام رضا دکتر باستاني   

( بر 3و2و1تکاليف  ارائه شياهي پروپوزال گروه دوم دانشوويان )بر اساس تمرين و 

 حسب حروف اليباي اسامي( *

29/8/96  16 

5/9/96 ارائه و تحوي   پروپوزال نهايي   دکتر باستاني  17 


