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 و اورژانس ژهيو يمراقبت ها يپرستار :يوه آموزشگر      ييو ماما يپرستار دانشکده:

 اورژانس يارشد پرستار يکارشناس/ ژهيو يمراقبت ها يارشد پرستار يکارشناس :يليحصت رشتهو مقطع 

  روش تحقيق نام درس:

 ينظر د:نوع واح    2 :تعداد واحد

   --- از:يش نيپ

  10-12 :ساعت  يکشنبه :روز  زمان برگزاري كالس

  ---  ان:يتعداد دانشجو  12کالس  :يمکان برگزار

    يرويد پيدکتر حم مسئول درس:

  ب حروف الفبا(:ين )به ترتيمدرس

 peyrovi.h@iums.ac.ir، يرويد پيدکتر حم

 mohammadaliha.j@iums.ac.ir، هايژاله محمدعل

 najafi.t@iums.ac.ir، يدکتر طاهره نجف

 

  شرح دوره:

در طول اين درس، دانشجويان با انجام تمرين هاي مرحله اي در طوول درس در  ووود را اا الوول ف ميواهوش رفم  لمو  
در اين درس هر دانشجو موضو   را در يک  اا حوطه هاي  که به آن  القه مند است ف مشکل  را  ان وواهند داد.پژفهش نش

در پرستاري ايران به فجود آفرده است انتخاب م  كنود، آن را بوه لوورو موضووق ت تووي تودفين مو  کنود، در موورد آن 
مرحله اي طور  پوژفهش ووود را ت ووه ممو  نمايود. هم نوون،  مطالعوواو کتابخانه اي انجام م  دهد ف با انجام تمرين هاي

دانشجويان اا طريي نتد ف بررس  پژفهش هاي انجام شده توانائ  وود را در به کار گرفتن الول  لم  پژفهش نشان وواهند 
 داد.

 

 : يهدف كل

رسو  ماوائو ف حتوتوت يواب  اين درس براي آشنا کردن دانشجو با رفم الول  ت توي ف استياده اا رفم هاي  لمو  در بر
تدفين شده است. تأکود اين درس بر فرايند پژفهش، انواق پژفهش ف مطالعواو کتابخانوه اي بوه من وور آشوناي  بوا الوول ف 

 مياهوش اساس  پژفهش است.

 

  :ينينابيباهداف 

 پس اا ارائه اين م تواي آمواش  اا دانشجو انت ار م  رفد:

 ح دهد.اهموت پژفهش در پرستاري را توضو 

 .رفم تعوون ف انتخاب ماائو قابو پژفهش در پرستاري را توضوح دهد ف يک ماأله قابو پژفهش انتخاب نمايد 

 .نالر مختلف فرايند پژفهش را توضوح دهد ف آن ا را در تدفين طر  پژفهش وود به کار گورد  

 .اهداف پژفهش، سئواالو پژفهش ف فرضوه هاي پژفهش را تدفين نمايند 
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 انجام شده قبل  در امونه موضوق مورد ت توي را مرفر نمايند. مطالعاو 

  ن ري مناسب با موضوق ت توي را بكار گورند. -چ ارچوب پنداشت 

 .انواق پژفهش را توضوح دهد، آن ا را با هش متاياه کند ف طر  پژفهش مناسب براي موضوق انتخاب  وود را برگزيند 

 .رفم هاي جمع آفري اطال او  را بدانند 

 .اا رفم هاي تجزيه ف ت لوو اطال او آگاه باشند 

  اهموت باانگري متون در پژفهش را توضوح دهد ف توانائ  وود را در اين رابطه بوا تودفين بووان ماواله، چ وارچوب

 پژفهش ف ارائه متاالو ت توت  نشان دهد.

 د ف بررس  پژفهش هاي انجام شوده ف الول نتد ف بررس  پژفهش ها را شر  دهد ف توانائ  وود را در اين رابطه با نت
 طر  پژفهش هش کالس  هاي وود نشان دهد.

 .الول اوالق  در امونه ت توي را توضوح دهد ف آن را در انتخاب موضوق ف تدفين طر  پژفهش وود به کار گورد 

 کوار  مراحو مختلف پژفهش  لم  شامو نگارم طر  پژفهش، انجام پژفهش ف گزارم نويا  را توضوح دهود ف بوه
 بندد.

 

 هاي اساسي: پيش فرض

هاتند ف امکان ب ره گوري اا مثال هاي ت توي اطال او پايه در پرستاري  دانشجويان دفره كارشناس  ارشد داراي -
 در حواه پرستاري فجود دارد.

 هاي يادگوري مختلف هاتند. دانشجويان اين دفره داراي اهداف حرفه اي واص ف رفم -
كه مائولوت يادگوري وود را به   ده گرفته ف مطابي با  القه ف كوشش فردي ت ت ن ر دانشجويان آمادگ  دارند  -

 .وطه اا برنامه آمواش  ب ره گورندمدرسون مرب
 

 س:يتدر يهاوهيش

 ■ پرسش و پاسخ   شده يزيبرنامه ر يسخنران   ■ يسخنران

 (TBLم)يبر ت يمبتن يريادگي  (PBL) بر حل مسئله يمبتن يريادگي  ■ يبحث گروه

 ----------------- د(ي)لطفاً نام ببر ر موارديسا
 

  ف دانشجو:يف و تکاليوظا

 حضور فعال در کالس -

 مطالعه قبل از حضور در کالس -

 ل آنها در موعد مقرريف مربوط به جلسات کالس و تحويانجام تکال -

 

 :  يل كمک آموزشيوسا

   ■ ديپروژکتور اسال   خته و گچت  ■ ت برديوا

 -------------- د(يببر لطفاً نام)  ر موارديسا
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 )از نمره كل( :درصد نمرهو  يابينحوه ارزش

   نمره درصد 35 ان ترميآزمون پا ■   نمره درصد ------ان ترم يآزمون م

   نمره درصد 5شرکت فعال در کالس  ■  نمره درصد 25مربوط به جلسات کالس ف يانجام تکال ■

 نمره   درصد 35 يين پروپوزال نهايتدو ■

 

 نوع آزمون

  غلط -حيصح يجور کردن          ■يانهيچندگز       ■پاسخ کوتاه     ■يحيتشر

  

 : منابع پيشنهادي براي مطالعه
Polit, D.F., Beck, C.T. 2010. Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing 

practice. (7th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.  

Powers, B.A., Knapp, T.R. 2006. Dictionary of nursing theory and research. (3rd  ed.). New 

York, NY: Springer Publishing Company.  

Wood, M.J., Ross-Kerr, J.C. 2011. Basic steps in planning nursing research: From question to 

proposal. (7th ed.). Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers.  
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درس يارائه ات يكل يجدول هفتگ  

 مدرس عنوان مطالب خيتار جلسه

 ، نقشش پرسشتار در پشژوهشيت پژوهش در پرستاريف و اهميتعر /يبر پژوهش در پرستار يمقدمه ا 16/7/1396 1

قشات، يج تحقي، اسشتفاده از نتشايپشژوهش پرسشتار ي، هدف هاينيت باليفعال يمنابع شواهد برا ،يپرستار

  بر شواهد يمبتن ينيبال يپرستار

 دکتر پيروي

اصطالحات معمول، تعريف )پديده، مفهشوم، سشازه، مشدل نظشري و مفهشومي(،  مفاهيم كليدي پژوهش/ 23/7/1396 2

 اتي، داده ها، انواع ارتباط متغيرهامتغيرها و تعريف نظري و عملي

 مراحل اصلي فرايند پژوهش

 دکتر پيروي

 دکتر پيروي انواع گزارش هاي تحقيق، محتواي مقاله تحقيقي، نحوه مطالعه مقاله تحقيقي 30/7/1396 3

فشراد تاريخچه، اصول اخالقي در پژوهش، کدهاي اخالقي در پشژوهش، محافظشت از ااخالق در پژوهش/  7/8/1396 4

 شرکت کننده در پژوهش

 خانم محمدعليها

 خانم محمدعليها مسئله تحقيق؛ عنوان؛ بيان مسئله گام هاي مقدماتي پژوهش/ 14/8/1396 5

 خانم محمدعليها اهداف، سئواالت، و فرضيه گام هاي مقدماتي پژوهش/ 21/8/1396 6

آن؛ چارچوب نظري و چارچوب مفهومي، نحوه  مرور متون و چگونگي انجامگام هاي مقدماتي پژوهش/  5/9/1396 7

 آدرس دهي به رفرنس ها و انواع رفرنس نويسي

 دکتر پيروي

 دکتر نجفي بخش اول طراحي مطالعه/ 12/9/1396 8

 دکتر نجفي بخش دوم طراحي مطالعه/ 19/9/1396 9

 دکتر پيروي ع روش هاي نمونه گيري، حجم نمونهفلسفه نمونه گيري، مفاهيم پايه در نمونه گيري، انوا نمونه گيري/ 26/9/1396 10

 دکتر پيروي )محتواي پروپوزال تا انتهاي جلسه ششم( رفع اشکال پروپوزال هاي دانشجويي 3/10/1396 11

 خانم محمدعليها منابع داده، روش ها و ابزارهاي جمع آوري داده ها جمع آوري داده ها/ 10/10/1396 12

تعريف اندازه گيري، مزاياي اندازه گيري، سطوح اندازه گيري، خطاهاي اندازه  ري در پژوهش/اندازه گي 17/10/1396 13

 گيري

 دکتر پيروي

 خانم محمدعليها روايي و پايايي كيفيت داده ها/ 24/10/1396 14

 دکتر پيروي دقت و تفسير در پژوهش كمي 1/11/1396 15

 خانم محمدعليها اداري مربوط به آن ي و فرايندهاينحوه تدوين طرح پژوهش 8/7/1396 16

 دکتر پيروي (به طور کامل)محتواي پروپوزال  رفع اشکال پروپوزال هاي دانشجويي با هماهنگي 17

 --- آزمون نهايي 10/11/1396 ---

 


