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 توصیف کلی درس 

دانشجویان خواسته مي شود برای حل  مشکلات حرفه پرستاری در درس تحقیق با ارائه مطالب علمي در زمینه فرایند پژوهش از 

در آموزش و درمان و  مدیریت و کاهش شکافي که هم اکنون در این ابعاد  وجود دارد، و نیز در راستای ارتقاء کیفیت مراقبتهای 

ي و به کاربستن آنها در بررسپرستاری، با اصول پژوهش آشنایي پیدا کنند. لذا این درس با تأکید بر انواع پژوهش های کمي و 

محوری  در این درس حاکم مي باشد که به این  -ارزیابي مسائل، برنامه ریزی شده است. لازم به ذکر است که رویکرد دانشجو

معناست که دانشجویان عزیز، مشارکت فعال بهمراه مطالعه )بر طبق عناوین و سر فصل های درس و جدول زماني( و تمرین 

لازم را برای تدوین پروژه های تحقیقاتي کسب نمایند. بنابراین، در این درس دانشجویان گرامي با روش اصولي عملي آمادگي 

تحقیق علمي آشنا شده و مهارت اولیه و مقدماتي را جهت کاربرد روش های علمي پژوهش کسب مي کنند. به این منظور 

ی شده، مراحل مختلف پژوهش را تحت نظرمدرس خود فرا مي دانشجویان طي مطالعات خود و تمرین های عملي  برنامه ریز

ده های نویسي در راستای تبیین و توصیف پدی ل قابل تحقیق و پروپوزالگیرند و توانایي لازم را برای انتخاب یک موضوع یا سئوا

 ها کسب مي نمایند. مرتبط با بیماری و سلامت انسان

 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

 طرح یک تدوین توانایي و علمي تحقیق متدولوژی و اصول با کارشناسي دوره دانشجویان  شناخت و آشنایي ، درس کلي هدف

 .باشد مي بالین حوزه در( پروپوزال) تحقیقاتي

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :در دانشجو رود مي انتظار دوره این پایان در: بینابیني اهداف

 :شناختی حیطه

 .دهد توضیح مدرن پرستاری حوزه در آنرا انجام لزوم و  پژوهش مفهوم .1

 نام پژوهش، عنوان قالب در را تحقیقي موضوع یک معیارهای و داده توضیح را آن مراحل و پژوهش علمي روش .5

 .ببرد

  .دهد توضیح را پژوهش سئوالات و(  فرضیه انواع و فرضیه تعریف)ها فرضیه اهداف، تدوین نحوه .4

 انواع: متغیرها بخش در که است ذکر به لازم ).کند توصیف را آنها گیری اندازه مقیاس و آن انواع و متغیرها .3

 متغیرهای و شود مي  تدریس آمار درس در گیری اندازه مقیاسهای و وابسته و مستقل و کیفي و کمي متغیرهای

 گردد( مي اشاره درس این در کننده تعدیل و کننده مخدوش و گر مداخله و ای زمینه

 آمار درس در نمونه و جامعه تعاریف: گیری نمونه بخش در. دهد تشخیص را( نظری و عملي بطور) ها واژه تعاریف .2

 . شود مي ذکر

 .دهد توضیح را( غیراحتمالي و احتمالي گیری نمونه) گیری نمونه های روش انواع .1

 . دهد توضیح و برده نام را کمي هایپژوهش انواع .7

  آزمونهای و دیاگرام در نمودارها آمار درس در که است ذکر به لازم. )دهد توضیح را ها داده تحلیل و تجزیه .8

 دوبعدی و بعدی یک جداول انواع  تحقیق روش درس در و گردد مي تدریس پارامتریک نان معادلهای و پارامتریک
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 داده توضیح 2و3 فصل توضیحات در  بحث شکل به نتایج تفسیر و  ها یافته تحلیل اینکه ضمن. شود مي اشاره

 ( میشود

 .کند توصیف را لاقياخ ملاحظات و پژوهش در اخلاقي اصول .6

 .دهد توضیح  عمل در را تحقیقات نتایج بکارگیری .11

 .دهد شرح را تحقیقات انتشار مراحل .11

 .نماید برای آن طرح مناسب سئوال و نموده انتخاب را  پرستاری  درحیطه پژوهش قابل مساله یک .15

مرورمتون   ای کتابخانه مطالعه و علمي متون بررسي و طرح شده خود بر مبنای جستجو پژوهش مسئله برای .14

 بنویسند.

 .کند تدوین را خود پژوهش نظری یا مفهومي چارچوب .13

 .کند تنظیم را خود پژوهش سئوالات و ها فرضیه اهداف، .12

 .کند تعریف معتبر ارائه آنها وبرای نموده مشخص را خود پژوهش اصلي متغیرهای .11

 روش نمونه گیری مناسب را برالي پژوهش خود شناسایي نماید. .17

 .کند تهیه علمي و  مناسب ابزار پژوهش متغیرهای گیری اندازه برای .18

 نماید. SPSSداده های بدست آمده را به درستي وارد نرم افزار  .16

 نماید.روش های تحلیل داده ها را دسته بندی  .51

 

 :عاطفی حیطه

 . اعتقادش را به اهمیت بکارگیری روش علمي در حوزه بالین نشان دهد-1

 نشان دهد. را در تدوین پروپوزال تحقیقاتي اخلاقيبا درج دقیق ملاحظات اخلاقي، اهمیت توجه و اعمال ملاحظات  -5

 

 :رویکرد آموزشی

  حضوری■                                    مجازی                                                ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 ...( گروهي ورسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي ■
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 های کوچک  در گروه بحث ■

 (TBL) یادگیری مبتني بر تیم ■

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميترکیبي از روش

  .................... لطفا نام ببرید
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 4کلاس  - 1گروه  پرستاریتحقیق در س درارائه تقویم جدول 

  1215591شماره درس 

 1-3شنبه ها  دو: روز و ساعت کلاس

 جلسه
 عنوان مبحث

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

-روش یاددهی

 یادگیری
 نام مدرس/ مدرسان تاریخ ارائه

1 

پرستاری حوزه در آن انجام لزوم و پژوهش مفهوم  

 انتخاب پژوهش، مشکل به دسترسي منابع) پژوهش مورد مشکل

 )گرفتن قرار پژوهش مورد نظر از مشکل ارزیابي عنوان،

پرسش و  –سخنراني 

 دکتر محمد عباسي 58/1/1311 پاسخ

 (پژوهش فرضیه و سئوالات اهداف، مسئله، بیان) پژوهش مورد مشکل 9
پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
 محمد عباسي دکتر 3/7/1311

 پژوهش پنداشتي و نظری چهارچوب/ متون بر مروری 3
پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
 محمد عباسي دکتر 11/7/1311

4 
 بطور) ها¬واژه تعاریف/   گیری اندازه مقیاس و آن انواع و متغیرها

 (نظری و عملي

پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
 محمد عباسي دکتر 18/7/1311

1 
(/ غیراحتمالي و احتمالي گیری نمونه) گیری نمونه های روش انواع

 گیری نمونه مراحل نمونه، حجم

پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
 علي نژاد دکترخانم  52/7/1311

6 
 اعتبار و اعتماد) ها داده کیفیت بررسي/ کمي های¬پژوهش انواع

 (ابزارها

پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
5/8/1311 

 علي نژاد خانم دکتر

 اخلاقي ملاحظات و پژوهش در اخلاقي اصول/  ها داده تحلیل 7
پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
6/8/1311 

 علي نژاد خانم دکتر

8 
 ستفادها/ تحقیقات انتشار مراحل/  تحقیقات نتایج بکارگیری 

 عمل در ها یافته از

پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
11/8/1311 

 علي نژاد خانم دکتر

 دکتر محمد عباسي PBL  51/6/1311 ارائه پروپوزال ها 2

 دکتر محمد عباسي TBL  58/6/1311 ها پروپوزال ارائه 15
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 7کلاس  -9گروه  پرستاریس تحقیق در درارائه تقویم جدول 

  1215591شماره درس 

 1-3روز و ساعت کلاس: شنبه ها 

 جلسه
 عنوان مبحث

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

-روش یاددهی

 یادگیری
 مدرساننام مدرس/  تاریخ ارائه

1 

پرستاری حوزه در آن انجام لزوم و پژوهش مفهوم  

 انتخاب پژوهش، مشکل به دسترسي منابع) پژوهش مورد مشکل

 (گرفتن قرار پژوهش مورد نظر از مشکل ارزیابي عنوان،

پرسش و  –سخنراني 

 دکتر محمد عباسي 5/7/1311  پاسخ

 (پژوهش فرضیه و سئوالات اهداف، مسئله، بیان) پژوهش مورد مشکل 9
پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
 محمد عباسي دکتر 6/7/1311

 پژوهش پنداشتي و نظری چهارچوب/ متون بر مروری 3
پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
 محمد عباسي دکتر 11/7/1311

4 
 بطور) ها¬واژه تعاریف/   گیری اندازه مقیاس و آن انواع و متغیرها

 (نظری و عملي

پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
 محمد عباسي دکتر 54/7/1311

1 
(/ غیراحتمالي و احتمالي گیری نمونه) گیری نمونه های روش انواع

 گیری نمونه مراحل نمونه، حجم

پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
 علي نژاد دکترخانم  41/7/1311

6 
 اعتبار و اعتماد) ها داده کیفیت بررسي/ کمي های¬پژوهش انواع

 (ابزارها

پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
7/8/1311 

 علي نژاد خانم دکتر

 اخلاقي ملاحظات و پژوهش در اخلاقي اصول/  ها داده تحلیل 7
پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
13/8/1311 

 علي نژاد خانم دکتر

8 
 ستفادها/ تحقیقات انتشار مراحل/  تحقیقات نتایج بکارگیری 

 عمل در ها یافته از

پرسش و  –سخنراني 

 پاسخ
51/8/1311 

 علي نژاد خانم دکتر

 علي نژاددکتر خانم  TBL  51/6/1311 ارائه پروپوزال ها 2

 علي نژاددکتر خانم  PBL  4/11/1311 ها پروپوزال ارائه 15
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 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 های حضوری حضور منظم و به موقع در کلاس -1

 مشارکت و تعامل در مباحث کلاسي -5

 

 (کل نمره از: )نمره درصد و ارزشیابی نحوه

 

 نمره فعالیت

 1 غیبت نداشتن و بموقع حضور

 1 در کلاس و بحث و پرسش و پاسخ فعال مشارکت

 8 ارائه پروپوزال

 11 امتحان پایان ترم

 51 جمع
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