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  (Course Plan)طرح دوره    

 کلی: مشخصات

 و پرستاری سالمندی : سالمت جامعهگروه آموزشی : پرستاری مامایینام دانشکده

سالمت  پرستاریکارشناسی ارشد : رشته تحصیلی تکمیلی : روش تحقیق نام درس

 جامعه

 مشخصات درس:

 5/0نظری و  5/1) 2 تعداد واحد: تکمیلیروش تحقیق  نام درس:

 عملی(

 - پیش نیاز:

 17-15جبرانی در  و 15-13شنبه ساعت 1  1400-99 سال تحصیلیاول زمان برگزاری :     نیمسال 

 دکتر باستانی نام مدرس یا مدرسین : 

 دکتر باستانی نام مدرس مسوول درس : 

 02143651820 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

faridehbastani@yahoo.com 

 اهداف درس :

 یک تدوین توانایی و علمی تحقیق متدولوژی و اصول بایان دوره کارشناسی دانشجو و شناخت  آشنایی ، درس کلی هدفهدف کلی : 

 .می باشددر حوزه بالین و نقد و ارزشیابی مقاله مرتبط با پرستاری و علوم مراقبتی  طرح تحقیقاتی )پروپوزال(
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عاطفی و روان حرکتی  ،اهداف اختصاصی و رفتاری این درس در سه حیطه شناختی: 1اهداف اختصاصی

 تقسیم می شود 

 :شناختی در حیطه اختصاصیاهداف 

 .دهد پرستاری مدرن توضیحدر حوزه  و لزوم انجام آنرا  مفهوم پژوهش -1

 رد.تحقیقی را در قالب عنوان پژوهش، نام بب موضوعداده و معیارهای یک  علمی پژوهش و مراحل آن را توضیح روش -2

  .توضیح دهد را پژوهش سئواالت و ( تعریف فرضیه و انواع فرضیهها) فرضیه اهداف، تدوین نحوه -3

اع متغیرهای کمی و کیفی و . الزم به ذکر است که در بخش متغیرها: انو کند توصیف را آنها گیری اندازه مقیاس و آن انواع و متغیرها -4

دوش کننده و تعدیل مستقل و وابسته و مقیاسهای اندازه گیری در درس آمار تدریس  می شود و متغیرهای زمینه ای و مداخله گر و مخ

 کننده در این درس اشاره می گردد.

 ار ذکر می شود .در بخش نمونه گیری: تعاریف جامعه و نمونه در درس آم .دهد تشخیص را نظری( و عملی )بطورتعاریف واژه ها  -5

 .را توضیح دهدنمونه گیری احتمالی و غیراحتمالی( گیری ) نمونه های روش انواع  -6

 . را نام برده و توضیح دهد پژوهشهای کمی انواع -7

ی  پارامتریک و معادلهای نان تجزیه و تحلیل داده ها را توضیح دهد. )الزم به ذکر است که در درس آمار نمودارها در دیاگرام و آزمونها -8

یل یافته ها  و پارامتریک تدریس می گردد و در درس روش تحقیق  انواع جداول یک بعدی و دوبعدی اشاره می شود. ضمن اینکه تحل

 توضیح داده میشود  5و4ه شکل بحث  در توضیحات فصل تفسیر نتایج ب

 را توصیف کند.مالحظات احالقی در پژوهش و  یخالقاصول  ا- 9

 .دهد توضیح بکارگیری نتایج تحقیقات را در عمل  -10

 .دهد مراحل انتشار تحقیقات را شرح -11

 :عاطفی در حیطه اختصاصیاهداف 

 .نموده و ارزش قائل باشد درک بالین و درمان رادر حوزه  علمی بکارگیری روش اهمیت -1

 توجه نموده و اهمیت دهد. به  نکات اخالقی در اجرای پژوهش  -2

 :حرکتی روان در حیطه اختصاصیاهداف 

 .نماید طرح را مناسب سئوال نموده و را انتخاب  پرستاری درحیطه  پژوهش قابل یک مساله -1

 باشد علمی و مطالعه کتابخانه ای  متون بررسی و جستجو در پی پژوهش خود  برای مسئله -2

 .کند تدوین را خود پژوهش نظری یا مفهومی چارچوب  -3

 .کند تنظیم را خود پژوهش سئواالت و ها فرضیه اهداف، -4

 .وبرای آنها جدول رسم کند نموده مشخص را خود متغیرهای اصلی پژوهش  -5

 .و علمی تهیه کند  مناسب ابزار پژوهش متغیرهای گیری اندازه برای -6

 .در مطالعه پژوهش ها، قادر به نقد مقاله باشد -7

 

                                                           

 ت .منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم شده اس 1
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 وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

  مجازیبموقع در کالس و منظم تعامل حضور و  

 تمرینات و تکالیف روش تحقیق شامل:انجام  

 تحقیق،  اهداف و سواالت و فرضیه های پژوهش و تعیین نوع طراحی ومقدماتی یک عنوان پژوهشی  نوشتن -1

 از کدام متغیر های پژوهش، محیط پژوهش ، جامعه پژوهش، روش نمونه گیری، ابزار گرداوری داده ها )مثال

  نفرادیبطور ا LMSدر سامانه و ...  پرسشنامه برای جمع اوری داده ها و اطالعات  استفاده خواهد شد(

 

انجام شد،  در زمان مقرر در جدول زمانی این عنوان پژوهشی که انتخاب کرده و تمرین آن بر اساس  -)توجه

فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی یا موارد شامل را که یک طرح تحقیقاتی ) پروپوزال ( شما قادر خواهید بود که 

شما حساب  آزمون پایان ترمصد نمره در  50ارائه دهید که به منزله  LMSاست را بطور کتبی در پروپوزال 

فایل پیش نویس طرح تحقیقاتی یا پروپوزال می باشد که در سایت می شود. این موارد شامل ایتم های 

 :تحصیالت تکمیلی درج شده است بمانند

الصه ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق، اهداف پژوهش ، سوال یا فرضیه های پژوهش،  عنوان پژوهش، خ

نمودن  نوع طراحی تحقیق، متغیر های پژوهش، محیط پژوهش ، جامعه پژوهش، روش نمونه گیری، مشخص 

و  ابزار گرداوری داده ها )مثال از کدام پرسشنامه برای جمع اوری داده ها و اطالعات  استفاده خواهد شد(

 محدودیت های پژوهش، جدول متغیر ها، روش کار و ...

 

طبق پرستاری را یا انگلیسی مرتبط با  فارسیکمی یک مقاله کالب( بطور انفرادی  نقد مقاله )ژورنال تمرین -2

مشاوره و راهنمایی در تاریخ رفع اشکال و ) را می بایست نقد کنید نقد که در کالس توضیح داده می شوداصول 

ضمنا همین نقد مقاله را  .(فراهم خواهد بود LMSو ساعت مقرر در جدول زمانی بطور مجازی و زنده از طریق 

 در صد نمره امتحان پایان ترم 20به منزله کنید که مییک صفحه بطور کتبی ارائه و بارگذاری حداقل  در 

 خواهد بود. 

 

 

 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 
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 تکالیف یا معادل آن بر مبنای  آزمون پایانی

 و تعامل موثر مجازی بدون غیبتحضور مزتب و فعال در کالس  -1

 در تاالر گفتگو و چت روم و تمرینات مجازی

عنوان طرح تحقیقاتی )پروپوزال( بر اساس یک یک  شفاهی ارائه -2

ایتم های توضیح داده شامل که  خودبه دلخواه ی انتخابی پژوهش

 .شده در فرم پیش نویس پروپوزال در فورمت وورد باشد

تحقیقاتی )پروپوزال( بر اساس یک عنوان ارائه کتبی یک طرح  -3

که شامل ایتم های توضیح داده  پژوهشی انتخابی به دلخواه خود

 شده در فرم پیش نویس پروپوزال است

 و پژوهشی اصیل کمی یک نقد مقاله -ژورنال کالب  شفاهیارائه   -4

)نمایش اصل  مرتبط با پرستاری طبق اصول نقدیا انگلیسی فارسی 

مقاله و موارد های الیت شده آن جهت نقد الزامی فایل فولتگست 

 است(

یک نقد  در خصوص در حد یک صفحه -ژورنال کالب ارائه کتبی  -5

مرتبط با پرستاری یا انگلیسی فارسی اصیل و پژوهشی  کمی مقاله

)نمایش اصل فایل فولتگست مقاله و موارد های  طبق اصول نقد

 الیت شده آن جهت نقد الزامی است(

 

 نمره 1

 

 

 نمره  7

 

 نمره 7

 

 

 نمره 2.5

 

 

 

 نمره 2.5

 

 

 

 

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه

 کتب  فارسی در خصوص تحقیق در پرستاری )موجود در کتابخانه و سایت های اینترنتی(  

 Burns, N. & Grove K. (2014). 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  2018 

 PRACTICE,  9th ed.- Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2011.  
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  17-15و  15-13شنبه ساعت 1 جدول زمان بندی دروس :

 نام مدرس روش تدریس عنوان مطلب ساعت تاریخ شماره جلسه

دکتر  کالس مجازی  فرآیند پژوهش  -با طرح دوره آشنایی 10-8.30 9/9/99 1جلسه 

 باستانی

فرآیند پژوهش و اهمیت آن،  معیار  12-10 9/9/99 2جلسه 

ها و نحوه انتخاب  و نگارش یک 

 عنوان پژوهش

دکتر  کالس مجازی 

 باستانی

 3جلسه 
9/9/99 

 

 ،اصلی بیان مساله و اهداف پژوهش ) 13-15

(، فرضیه پژوهش، کاربردی، فرعی

 سوال پژوهش

دکتر  کالس مجازی 

 باستانی

 4جلسه 
16/9/99 

 

13-15 

 

زمینه ای ، ) آن انواع و متغیرها

مداخله گر، مخدوش کننده، تعدیل 

 کننده

دکتر  کالس مجازی 

 باستانی

 5جلسه 
16/9/99 

 

متغیر ها،  گیری اندازه مقیاس 15-17

)با  ارائه  بررسی متونچارچوب و 

 نمونه ای از یک پروپوزال( ، 

دکتر  کالس مجازی 

 باستانی

 6جلسه 

23/9/99 

 

 یف واژه ها )نظری و عملی(،تعر 13-15

 -جامعه پژوهش  -محیط پژوهش 

معیارهای ورود و -نمونه پژوهش

  مطالعه(خروج 

دکتر  کالس مجازی

 باستانی

 7جلسه 
23/9/99 

 

انواع نمونه گیری )نمونه گیری  15-17

 احتمالی و غیر احتمالی 

 

  کالس مجازی

 8جلسه 
30/9/99 

 

13-15 

 

جامعه  ،دینوع پژوهش )کاربر

کاربردی(اادامه  –، بنیادی (HSR)نگر

  طراحی تحقیق کمیانواع 

دکتر  کالس مجازی

 باستانی

 9جلسه 

30/9/99 

 

جامعه  ،دینوع پژوهش )کاربرادامه  15-17

کاربردی(اادامه  –، بنیادی (HSR)نگر

  طراحی تحقیق کمیانواع 

 

  کالس مجازی

  7/10/99  10جلسه 

 

13-15 

 

دکتر   جلسه رفع اشکال

 باستانی

 11  هجلس
7/10/99  

 

17-15 

 

مشخصات ابزار جمع آوری اطالعات و 

، تجزیه و تحلیل داده نحوه جمع آوری

و   محدودیتها، مالحظات اخالقیها، 

دکتر  

 باستانی
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)هاروارد( اصول نقد  فهرست منابع

 مقاله + 

 

 12جلسه 

14/10/99 

13-15 

 

مشخصات ابزار جمع آوری ادامه 

، تجزیه و اطالعات و نحوه جمع آوری

، مالحظات اخالقیتحلیل داده ها، 

 فهرست منابعو  و  محدودیتها

 )هاروارد( 

دکتر  الس مجازیک

 باستانی

 13جلسه 

14/10/99 

17-15 

 

نقد یک مرین تاصول نقد مقاله + 

 مقاله انتخابی توسط استاد در کالس

فرصت رفع اشکال جهت نگارش 

 پروپورال

دکتر  الس مجازیک

 باستانی

 14جلسه 
21/10/99 

کلیه – نقد مقاله ارائه شفاهی 15-13

  دانشجویان

دکتر  الس مجازیک

 باستانی

 51جلسه 

12/01/99 

17-15 

 

دو  -ال گروه اولزارائه شفاهی پروپو

قرعه یا ودن بداوطلب بر طبق  دانشجو

  حروف الفبایا  کشی

دکتر  الس مجازیک

 باستانی

 رسمی تعطیل 82/01/99 

 (در هفته بعدبرانی ج)

 
 

  

 رسمی تعطیل 28/01/99 

 (در هفته بعدبرانی ج)

 
 

  

 16جلسه 

5/11/99 

دو  -گروه دومال زپروپوارائه شفاهی  15-13

قرعه یا ودن بداوطلب بر طبق  دانشجو

 حروف الفبایا  کشی

دکتر  کالس مجازی

 باستانی

 17جلسه 

5/11/99 

17-15 

 

دو  -گروه سومال زپروپوارائه شفاهی 

قرعه یا ودن بداوطلب بر طبق  دانشجو

 حروف الفبایا  کشی

دکتر  الس مجازیک

 باستانی

 
 

 – نقد مقالهو پروپورال  ارائه کتبی 

 LMS 12/11/99بارگذاری از طریق 

  

 توجه: 

تاریخ مقرر  دریک هفته پس از ارائه شفاهی و  نقد مقالهو  پروپوزالبارگذاری 

نمره  20نمره از  1بازاء هر روز بارگذاری  نوع دیرکرد و تاخیر هرو  است 12/11/99

  .کسر می شود


