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 يجامعه و سالمند اشتبهد :يگروه آموزش          ييماما يپرستار دانشکده:

 يکارشناس :يليتحص يرشتهو مقطع 

 تحقيق در پرستاري :نام درس: 

 3ترم  دوم گروه – 98 ورودي بهمن      

  1400-99تحصيلي    دومنيمسال 

  يعمل 5/0و  يواحدنظر 1 تعداد واحد:

 17-13.30ها ساعت   شنبه  3:  زمان برگزاري كالس:    

    يدكتر باستان مسئول درس:مدرس و        نفر  30 ان:يتعداد دانشجو

 د(ي)لطفا شرح ده شرح دوره:

ل  حد بدراي  در درس تحقيق با ارائه مطالب علمي در زمينه فرايندد ژدهوها از دانشدجويان سواسدته مدي شدود       

جدود  و ابعداد  كاها شکافي كه هد  اكندون در ايدن     و تيريو  مد مشکالت حرفه ژرستاري در آموزش و درمان

ا بد ذا ايدن درس  لد دا كنند. يژ ييا اصول ژهوها آشناب، ي ژرستاريدارد، و نيز در راستاي ارتقاء كيفيت مراقبتها

زم بده  ده است. الژهوها هاي كمي و به كاربستن آنها در بررسي و ارزيابي مسائل، برنامه ريزي ش انواع تأكيد بر

عزيدز،   محوري  در اين درس حاك  مي باشد كه به اين معناست كه دانشدجويان  -رويکرد دانشجو ذكر است كه

ادگي آمد و تمدرين عملدي   مشاركت فعال بهمراه مطالعه )بر طبق عناوين و سر فصل هاي درس و جدول زماني( 

 اصولي ا روشب يگرام دانشجويان درس اين دربنابراين، سب نمايند. هاي تحقيقاتي كالزم را براي تدوين ژروژه 

 بده  .دكنن مي كسب ژهوها علمي هاي روش كاربرد جهت و مقدماتي را اوليه مهارت و شده آشنا علمي تحقيق

 را ژدهوها  مختلد   مراحدل  برنامه ريزي شدده،  هاي عملي  و تمرين سود مطالعات طي دانشجويان منظور اين

  ژروژوزال و تحقيق قابل سئوال يا موضوع يک نتخابا براي را الزم توانايي و گيرند مي فرا نظرمدرس سود تحت

   ند.ينما يكسب ممرتبط با بيماري و سالمت انسانها ژديده هاي تبيين و توصي  در راستاي   نويسي

 د(ي)لطفا شرح ده: يهدف کل

 دوينت واناييت و علمي تحقيق متدولوژي و اصول بايان دوره كارشناسي دانشجو و شناست  آشنايي ، درس كلي هدف

 .مي باشددر حوزه بالين  طرح تحقيقاتي )ژروژوزال( يک

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

 :شناختي حيطه

 .دهد در حوزه ژرستاري مدرن توضيح و لزوم انجام آنرا  مفهوم ژهوها -1

ام نن ژهوها، تحقيقي را در قالب عنوا موضوعداده و معيارهاي يک  علمي ژهوها و مراحل آن را توضيح روش -2

 ببرد.

  .توضيح دهد را ژهوها سئواالت و ( تعري  فرضيه و انواع فرضيهها) فرضيه اهداف، تدوين نحوه -3

خا متغيرها: انواع . الزم به ذكر است كه در ب كند توصي  را آنها گيري اندازه مقياس و آن انواع و متغيرها -4

غيرهاي و مت ستقل و وابسته و مقياسهاي اندازه گيري در درس آمار تدريس  مي شودمتغيرهاي كمي و كيفي و م

 زمينه اي و مداسله گر و مخدوش كننده و تعديل كننده در اين درس اشاره مي گردد.

مونه در درس ندر بخا نمونه گيري: تعاري  جامعه و  .دهد تشخيص را نظري( و عملي تعاري  واژه ها )بطور -5

 مي شود .آمار ذكر 

 .را توضيح دهدنمونه گيري احتمالي و غيراحتمالي( گيري ) نمونه هاي روش انواع  -6

 . را نام برده و توضيح دهد ژهوهشهاي كمي انواع -7
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اي  و آزمونه اگرامتجزيه و تحليل داده ها را توضيح دهد. )الزم به ذكر است كه در درس آمار نمودارها در دي -8

دوبعدي  عدي وي نان ژارامتريک تدريس مي گردد و در درس روش تحقيق  انواع جداول يک بژارامتريک و معادلها

وضيح داده ت 5و4اشاره مي شود. ضمن اينکه تحليل يافته ها  و تفسير نتايج به شکل بحث  در توضيحات فصل 

 ميشود 

 را توصي  كند.مالحظات احالقي در ژهوها و  يسالقاصول  ا- 9

 .دهد توضيح تحقيقات را در عمل  بکارگيري نتايج -10

 .دهد مراحل انتشار تحقيقات را شرح -11

 :عاطفي حيطه

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

 توجه نموده و اهميت دهد. به  نکات اسالقي در اجراي ژهوها  -2

 :حرکتي روان حيطه

 .نمايد طرح را مناسب سئوال نموده و را انتخاب  ژرستاري درحيطه  هاژهو قابل يک مساله -1

 باشد علمي و مطالعه كتابخانه اي  متون بررسي و جستجو در ژي ژهوها سود  براي مسئله -2

 .كند تدوين را سود ژهوها نظري يا مفهومي چارچوب  -3

 .كند تنظي  را سود ژهوها سئواالت و ها فرضيه اهداف، -4

 .وبراي آنها جدول رس  كند نموده مشخص را سود متغيرهاي اصلي ژهوها  -5

 .و علمي تهيه كند  مناسب ابزار ژهوها متغيرهاي گيري اندازه براي -6

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

 هاي تدريس:شيوه

بحث    ژرسا و ژاسخ   سخنراني برنامه ريزي شده   سخنراني

  ( LMSيادگيري الکترونيکي )از طريق   گروهي

   وظايف و تکاليف دانشجو:

 و انجام تمريناتحضور منظ   در كالس درس و شركت فعال در مباحث علمي  

 -10 ودول نقد حدارائه نقد شفاهي طبق اص –انفرادي يا گروهينقد مقاله )ژورنال كالب(  يو كتب يارائه شفاه 
نال جلسه ژور شده اصل مقاله مي باشد. ضمنا حضور كليه دانشجويان در اليت -يها  دقيقه با نمايا مطالب 15

 كالب الزامي است در غير اينصورت غيبت رد شده و نمره كسر مي گردد

 موبايل دانشجويان گرامي در كالس مي بايست ساموش باشد. 
 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشيابي و 

  مرهن     1                           مشاركت فعال در كالس:نيز  نداشتن غيبت وحضور بموقع و  -

  نمره      2       تکلي  )نقد مقاله بطور شفاهي(                                                 ارائه  -

 نمره     2   صفحه (                                        1تکلي  )نقد مقاله بطور كتبي در ارائه  -

    نمره    15                                                                           امتحان ژايان ترم               -

 نمره    20                                                                                                           جمعا:
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 نوع آزمون

 -----------اير موارد  س              ايچندگزينه

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پيشنهادي براي مطالعه: 

 كتب  فارسي در سصوص تحقيق در ژرستاري )موجود در كتابخانه و سايت هاي اينترنتي(  : منابع

 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.  

 

  

 

  ساعت  يک دوشنبه ها  گروه  1400-99 دومنيمسال  - تحقيق در پرستاريتقويم درس

هفته اول( 6)براي  17-13.30  

 مدرس  مباحث درسي   جلسه

 2و  1

حوه نفرآيند ژهوها و اهميت آن،  معيار ها و  -با طرح دوره آشنايي 7/11/99

اف ژهوها بيان مساله و اهد -انتخاب  و نگارش يک عنوان ژهوها 

 (، فرضيه ژهوها، سوال ژهوهاكاربردي، فرعي ،اصلي )

دكتر 

 باستاني

  4و  3

 و متغيرها )با  ارائه نمونه اي از يک ژروژوزال( ، بررسي متونچارچوب و  14/11/99

 قياسم زمينه اي ، مداسله گر، مخدوش كننده، تعديل كننده) آن انواع

 نظري و عملي(،ي  واژه ها )تعر متغير ها،  گيري اندازه

دكتر 

 باستاني

 6و  5

معيارهاي ورود و -نمونه ژهوها -جامعه ژهوها  -محيط ژهوها  21/11/99

ي(، تمالانواع نمونه گيري )نمونه گيري احتمالي و غير اح سروج مطالعه

 كاربردي( –، بنيادي (HSR)جامعه نگر ،دينوع ژهوها )كاربر

دكتر 

 باستاني

 8و   7

ه حي تحقيق كمي مشخصات ابزار جمع آوري اطالعات و نحوطراانواع  28/11/99

 ،جمع آوري

 

دكتر 

 باستاني

 10و9

ت فهرسو  و  محدوديتها، مالحظات اسالقيتجزيه و تحليل داده ها،  5/12/99

له )هاروارد( اصول نقد مقاله + نمرين در سصوص نقد يک مقا منابع

 جلسه رفع اشکال انتخابي توسط استاد در كالس

دكتر 

 استانيب

  12و 11
ترتيب ب - LMSدر اساليد ژاورژوينت از طريق  – نقد مقاله ارائه شفاهي 12/12/99

 دانشجويانطبق ليست حروف الفبايي حرف اول نام سانوادگي 

دكتر 

 باستاني

 

 


