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 (course plan)طشح دٍسُ 
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 (يلي)تکو تحقيق: سٍش دسع ًبم

ًيوسبل اٍل   – 1397ٍسٍدي هْش 

 98-97تحػيلي  

 

 

 97 هْشهذسع ٍ تذٍيي کٌٌذُ طشح دٍسُ: دکتش فشيذُ ثبستبًي                        تبسيخ: 

 

   پيص ًيبص: ...       وفر 16تعداد:     يسبلوٌذثْذاضت جبهعِ ٍ سضتِ ٍ هقطع تحػيلي: کبسضٌبسي اسضذ  پشستبسي 

 8دس  -يججشاً يکالسْبٍ   15-13 ضٌجِ ّب 1کالع:   صهبى     ٍاحذ  ًظشي ٍ ًين ٍاحذ عولي(  5/1 :ٍاحذ  تعذاد

  12-10ضٌجِ   1  يّفتِ دٍم سٍصّب

       يي ٍقت قجلييتعثب  12-13ضٌجِ ّب   2هطبٍسُ: صهبى     7هکبى: کالع ضوبسُ 

 12-10ساعت   11/9/99   طٌجِکي: بى تشميه اهتحبى 

 

 شرح درس:

حج   هطجکالح حشفجِ    ثجشاي  اص داًطجوَيبى وَاسجتِ هجي ضجَد      فشايٌذ پظٍّصدس ايي دسع ثب اسائِ هطبلت علوي دس صهيٌِ 

استقجب  کيفيجت   ، ٍ کبّص ضکبفي کِ ّن اکٌَى دس ايي دٍ ثعجذ، ٍججَد داسد، ٍ ًيجض دس ساسجتبي     پشستبسي دس آهَصش ٍ دسهبى

ّ  اًجَا   لزا ايي دسع ثب تأکيذ ثش اسائِ دٌّذ. علوي ثطَس گشٍّي تحقيقبح، ي پشستبسيهشاقجتْب دس جْجت   ص ّجبي کوجي  پجظٍ

آضٌبيي داًطوَيبى ثب سٍش ّبي اغَلي ٍ علوي تحقيق ٍ ثِ کبسثستي آًْب دس ثشسسي ٍ اسصيجبثي هسجبئ ، ثشًبهجِ سيجضي ضجذُ      

دس ايي دسع حبکن هي ثبضذ کِ ثِ ايي هعٌبست کِ داًطوَيبى عضيجض،    هحَسي -سٍيکشد داًطوَاست. الصم ثِ رکش است کِ 

داضتِ ٍ ثجِ ايجي طشيجق    ٍ توشيي عولي )ثش طجق عٌبٍيي ٍ سش فػ  ّبي دسع ٍ جذٍل صهبًي( هطبسکت فعبل ثْوشاُ هطبلعِ 

دس حيطجِ ّجبي    سٍيکجشد هحقجق پجشٍسي   ست ًوبيٌذ. اهيذ است ثب ّبي تحقيقبتي کآهبدگي الصم سا ثشاي تْيِ ٍ تذٍيي پشٍطُ 

حج  هطجکالح هشاقجتجي ٍ     دسداضتِ ٍ  ثش ضَاّذهجتٌي ، عولکشد آهَصش ٍ ثبليي، پشستبساى ثتَاًٌذ ثش اسبع يبفتِ ّبي تحقيق 

 هْجبسح  ٍ ضجذُ  آضٌب علوي تحقيق اغَلي ثب سٍش داًطوَيبى دسع ايي دسثٌبثشايي، . استقب  سالهت افشاد جبهعِ پيطتبص ثبضٌذ

ِ  .کٌٌجذ  هجي  کسجت  پظٍّطجي  طشح يک ًگبسش ٍ پظٍّص علوي ّبي سٍش کبسثشد جْت ٍ هقذهبتي سا اٍليِ  هٌظجَس  ايجي  ثج

 فجشا  ًظشهذسع وجَد  تحت سا پظٍّص هختلف هشاح  ثشًبهِ سيضي ضذُ، ّبي عولي  ٍ توشيي وَد هطبلعبح طي داًطوَيبى

رکجش ايجي     ًوبيٌجذ.  هجي  کست ًَيسي  پشٍپَصال ٍ تحقيق قبث  سئَال يب هَضَ  يک اًتخبة ثشاي سا الصم تَاًبيي ٍ گيشًذ هي

ثب سعبيت ًکجبح  هي ثبيست  ًکتِ ًيض ثسيبس ثب اّويت است کِ داًطوَيبى عضيض ثشاي اجشاي عولي يک پشٍطُ تحقيقبتي کوي، 

 ٍ ًوجَدُ ثِ هٌبثع هعشفي ضذُ هشاجعِ ٍ ثکبسگيشي ًتبيج تحقيقبح  دس حيطِ ّبي هختلف پشستبسي ٍ علَم ثْذاضتي   اوالقي
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 SPSSصيستي ٍ يبدگيشي کبس ثب ًشم افضاس ّبي هشتجط ثب آًبليض دادُ ّب اص جولِ اع پي اع اي )آهبس ثوَاصاح آى دس کالسْبي 

 .( هجبدسح ٍسصًذ

 اجساي بروامٍ ديرٌ:

تجييي ٍ تَغيف دس ساستبي  سٍش تحقيق ٍ پظٍّطْبي پشستبسي هقذهِ اي ثش ضشٍسح يبدگيشي اجضاي ايي دسع ضبه  

اص سٍش ّبي اغَلي ٍ علوي تحقيق ٍ ثجِ   يبىيي داًطوَضوي ايٌکِ آضٌب. هي ثبضذ اًسبًْبهشتجط ثب ثيوبسي ٍ سالهت پذيذُ ّبي 

 هذ ًظش است.دس ثخص دسهبى  ثخػَظکبسثستي آًْب دس  اسصيبثي هسبئ  ٍ هطکالح پشستبسي، 

 تذٍيي تَاًبيي ٍ علوي تحقيق هتذٍلَطي ٍ اغَل ثبيبى دٍسُ کبسضٌبسي داًطوَ ٍ ضٌبوت  آضٌبيي ، دسع کلي ّذف َدف كلي:

 .هي ثبضذدس حَصُ ثبليي  طشح تحقيقبتي )پشٍپَصال( يک

 داًطوَ دس: سٍد هي اًتظبس دٍسُ ايي پبيبى دس :بيىابيىي اَداف

 :شىاختي حيطٍ

 .دّذ دس حَصُ پشستبسي هذسى تَضيح آًشا ٍ لضٍم اًوبم  هفَْم پظٍّص -1

 تحقيقي سا دس قبلت عٌَاى پظٍّص، ًبم ثجشد. هَضَ دادُ ٍ هعيبسّبي يک  آى سا تَضيحعلوي پظٍّص ٍ هشاح   سٍش -2

 .توضيح دهد را پژوهش سئواالت و ( تعريف فرضيٍ ي اوًاع فرضيٍهب) فرضيه اهداف، تدويه ًحَُ -3

متغيرَاي کمي  الزم بٍ رکر است کٍ در بخص متغيرَا: اوًاع .کٌذ تَغيف سا آًْب گيشي اًذاصُ هقيبع ٍ ىآ اًَا  ٍ هتغيشّب -4

ضًد ي متغيرَاي زميىٍ اي ي مذاخلٍ گر ي  يس  ميي کيفي ي مستقل ي يابستٍ ي مقياسُاي اوذازٌ گيري در درس آمار تذر
 گردد. يمخذيش کىىذٌ ي تعذيل کىىذٌ در درس ريش تحقيق اضارٌ م

جامعٍ ي ومًوٍ در درس آمار رکر در بخص ومًوٍ گيري: تعاريف  .دّذ تطخيع سا ًظشي( ٍ عولي ثطَسعبسيف ٍاطُ ّب )ت -5

 طًد يم

سا تَضيح ( اوًاع ومًوٍ گيري احتمالي ي غيراحتمالي) گيشي ًوًَِ ّبي سٍش ٍ ًوًَِ حون تعييي پظٍّص، ًوًَِ ٍ جبهعِ -6

 .دّذ

 .سا ًبم ثشدُ ٍ تَضيح دّذ يکو پظٍّص اًَا  -7

ح دَذ. )الزم بٍ رکر است کٍ در درس يدادٌ َا را تًضتجسيٍ ي تحليل  ٍهالحظبح احالقي دس پظٍّص ٍ  يوالقاغَل  ا-8

گردد ي در درس ريش تحقيق  اوًاع  يآمار ومًدارَا در دياگرام ي آزمًوُاي  پارامتريك ي معادلُاي وان پارامتريك تذريس م
افتٍ َا در يج بٍ ضکل بحث ير وتايىکٍ تحليل يافتٍ َا  ي تفسيگردد ضمه ا يماضارٌ ي ...  يي ديبعذ يك بعذيجذايل 

 ..طًد يح دادٌ ميتًض 5ي4حات فصل يتًض

 .دّذ تَضيح ثکبسگيشي ًتبيج تحقيقبح سا دس عو   ق ٍيًقذ تحق  -9

 .دّذ سا ضشح هشاح  اًتطبس تحقيقبح -10

 :عاطفي حيطٍ

 .ًوَدُ ٍ اسصش قبئ  ثبضذ دسک دس حَصُ ثبليي ٍ دسهبى سا علوي ثکبسگيشي سٍش اّويت -1

 تَجِ ًوَدُ ٍ اّويت دّذ. دس اجشاي پظٍّص ًکبح اوالقي  ثِ  -2
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 :حركتي ريان حيطٍ

 .ًوبيذ طشح سا هٌبست سئَال ًوَدُ ٍ سا اًتخبة  پشستبسي دسحيطِ  پظٍّص قبث  يک هسبلِ -1

 ثبضذ  علوي ٍ هطبلعِ کتبثخبًِ اي هتَى ثشسسي ٍ جستوَ دس پي پظٍّص وَد  ثشاي هسئلِ -2

 .کٌذ تذٍيي سا وَد پظٍّص ًظشي يب هفَْهي چبسچَة  -3

 .کٌذ تٌظين سا وَد پظٍّص سئَاالح ٍ ّب فشضيِ ّذاف،ا -4

 .جذٍل سسن کٌذٍثشاي آًْب  ًوَدُ هطخع سا وَد پظٍّص هتغيشّبي اغلي  -5

 .ٍ قبدس ثِ ًقذ هقبلِ ثبضذ ٍ علوي تْيِ کٌذ  هٌبست اثضاس پظٍّص هتغيشّبي گيشي اًذاصُ ثشاي -6

 .ًوبيذ سا هطخع آهبسي هٌبست ّبي تحقيق، آصهَىّبي  دادُ تحلي  ثشاي -7

 .کٌذ تذٍيي ياًفشاد ثطَس سا وَد پشٍپَصال ًْبيي -8

           ٭ گشٍّي ثحث                  ٭ پبسخ ٍ پشسص            ٭ سخٌشاًي :تدريس شيًٌ َاي

 (پشٍطکتَس ٍيذئَ) ثػشي سوعي اهکبًبح ثشد، ٍايت    يسايل كمك آمًزشي:

ٌبح ٍ يتوش  هَقع ثِ فعبل ٍ اسائِ قجلي ٍ هطبسکت کالع ثب  هطبلعِ دس هَقع ثِ ٍهٌظن  حضَس تکاليف داوشجًيان: يظايف ي

 ضمىا مًبايل َا در كالس مي بايست خامًش باشىد. . 1ٍ2ٍ3تکبليف 

ًگبسش طشح  يّب تنيدس طشح دسع ٍ ثش اسبع هَاسد ٍ آ يطجق جذٍل صهبًعوذتب  ثَدُ ٍ ثطَس اًفشادي  تکاليف داوشجًيي:

 : است يقبتيتحق

ّب ٍ بى دس کالع يِ داًطوَيحضَس کل ضوٌبوَاّذ ثَد.  يبص هٌفيهتا يداسا  فيداًطوَ جْت اسائِ تکبل يعذم آهبدگ  تًجٍ:

 .است يلضاهٌبح ٍ پشٍپَصالْب اياسائِ توش

 هَاسد   سبيش          ٭ اساليذ گچ           پشٍطکتَس ٍ تختِ      ٭ ثشد ٍايت   :آمًزشي كمك يسايل

 :ارزشيابي وحًٌ

 % 5               مشبرکت فعبل در کالس:وداشته غيبت و حضور بموقع و  -

 % 5           (يسيگر مراحل پروپوزال ووي)تدويه يک عىوان پژوهشي و د در کالس اوجبم تمريه -

  %  20         (                     يو کتب تکليف )وقد مقبله بطور شفبهيارائه  -

 %  04            (                                 يو کتب يارائه پروپوزال )شفبه -

 % 30                                                      ترم               بنيمامتحبن  -

 ومرٌ( 20%  ) 100                              جمعا                                          

    سبيت کبهپيَتشجستوَ هٌبثع دس ٍ  اي کتبثخبًِ ، هطبلعِکبس دس گشٍّْبي کَچک فعاليتُاي يادگيري:
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 است يبى ًبهِ دس داًطکذُ جْت دفب  الضاهيجلسِ دفب  اص پشٍپَصال ٍ پب 2تَجِ: ضشکت دس 

 کتت  فبسسي دس وػَظ تحقيق دس پشستبسي )هَجَد دس کتبثخبًِ ٍ سبيت ّبي ايٌتشًتي(  : مىابع

 Burns, N. & Grove K. (2012). 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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 َفتٍ ديم( 8)در  12-10ي  3-1 َا شىبٍکي يسالمىد ي جامعٍ بُداشت يپرستار گريٌ- قيتحق ريش كالس زماوي جديل

 جلسٍ كالس زمان كالس عىاييه درس مدرس

ق يتفايت تحق -صيَػپ فرآيىذ -باطرح ديرٌ آؼىاييمؼرفي درض،  يدکتر باظتاو

 پصيَػػىًان  - يفيبا ک يکم

8/7/97 

 31-31ظاػت 
3 

 51/7/97 فرضيٍ ي ظًال پصيَػ - پصيَػاَذاف – بيان معالٍ پصيَػ يدکتر باظتاو

 31-31ظاػت 
2 

بٍ  در مته فُرظت مىابغ  - ررظي متًنب -چارچًب مطالؼٍ  يدکتر باظتاو

 ي ... ظبک َاريارد

22/7/97 

 31-31ظاػت 
1 

، ومًوٍ پصيَػ، مؽخصات  يف ياشٌ َا )وظري ي ػملي(،  تؼر يدکتر باظتاو

 ياحذَاي پصيَػ )مؼيار يريد ي خريج مطالؼٍ(

29/7/97 

 31-31ظاػت 
4 

زميىٍ اي ، مذاخلٍ گر، مخذيغ )از جملٍ  آن اوًاع ي متغيرَا يدکتر باظتاو

 ر َايمتغ گيري اوذازٌ مقياضکىىذٌ ي تؼذيل کىىذٌ(، 

6/8/97 

 31-31ظاػت 
1 

 - کمي اتطراحي تحقيق( ي اوًاع  ياديبى  ،دياوًاع پصيَػ)کاربر يدکتر باظتاو

 (ير احتماليي غ يگيري )احتمال ومًوٍ ريغ

51/8/97 

 31-31ظاػت 
6 

 َا دادٌ گردآيري ريغ ي ابسار يدکتر باظتاو

 مالحظات اخالقي َا ، دادٌ تحليل ي تجسيٍ

22/8/97 

 31-31ظاػت 
7 

خالصٍ اي از گامُاي پريپًزال ،  حذيديتُاي اجرايي طرحم يدکتر باظتاو

 ياويػىًان پصيَػ تا مراحل پاپريپًزال )از  وقذ اصًلوًيعي، ي 

  ( در کالضط يػ وًيپ

27/8/97 

 31-31ظاػت 
8 

  4/9/97  ص -والدت حضرت رسول يدکتر باظتاو
 9 32-31ظاػت 55/9/97 يفغ اؼکاالت کلره ي يتمر  –ان ترم يامتحان م يدکتر باظتاو
ػىًان ف ايل از ي)تکل ير مذاخلٍ ايي غ يمذاخلٍ اوقذ پريپًزال  يدکتر باظتاو

 ه يط( تمريػ وًيپ ياويپصيَػ تا مراحل پا

 31 31-31ظاػت 55/9/97

 33 32-31ظاػت  58/9/97  گريٌ ايل-داوؽجً  ياز ظً ياوتخابوقذ مقالٍ  يباظتاو دکتر
 32 31-31ظاػت  58/9/97  ديمگريٌ -داوؽجً  ياز ظً ياوتخابوقذ مقالٍ  يدکتر باظتاو
 31 32-31ظاػت  21/9/97  ظًمگريٌ  -داوؽجً  ياز ظً ياوتخابوقذ مقالٍ  يدکتر باظتاو
 34 31-31ظاػت  2/52/97 پريپًزال گريٌ ايل يؼفاَارائٍ  يدکتر باظتاو
 31 32-31ظاػت  9/52/97 پريپًزال گريٌ ديم يؼفاَارائٍ  يدکتر باظتاو
 36  31-31ظاػت  56/52/97 پريپًزال گريٌ ظًم يؼفاَارائٍ  يدکتر باظتاو
 37 32-31ظاػت  21/9/97   پروپوزالنت شده يو پر يل کتبيتحو يدکتر باظتاو

 


