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 توصيف کلي درس 

در حوزه بالین  طرح تحقیقاتي )پروپوزال( یکو طراحي  تدوین توانایي و علمي تحقیق متدولوژی ودر این درس اصول و مباني روش تحقیق 

 نحوه حل مساله را کسب نموده و در راه کشف راههای غلمي قادر و توانا گردد. ومرور شده 

                                                           
 در برنامه آموزشي  عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب -: نظری، عملي و یا نظرینوع واحد1



 

 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلي/ محورهای

امار توصیفي تحلیلي بگونه ای که قادر به طراحي و اجرای یک  تسلط فراگیران بر روشهای تحقیق علمي و مفاهیم  ، درس کلي هدف

 طرح پژوهشي و کاربرد نتایج تحقیقات گذشته در عمل باشند.

 بط استفاده کرد.ریکولوم( دوره در رشته مرتولي درس در برنامه آموزشي )کشرح کجهت تکمیل این قسمت مي توان از نكته:  *

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصي/ زیرمحورهای هر توانمند

 پایان این درس انتظار مي رود فراگیران قادر باشند: در

 :شناختي در حيطه اختصاصياهداف  

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

 تحقیقي را در قالب عنوان پژوهش، نام ببرد. موضوعداده و معیارهای یک  و مراحل آن را توضیح علمي پژوهش روش .1

  .توضیح دهد را پژوهش سئوالات و ( تعریف فرضیه و انواع فرضیهها) فرضیه اهداف، تدوین نحوه .5

. لازم به ذکر است که در بخش متغیرها: انواع متغیرهای کمي و  کند توصیف را آنها گیری اندازه مقیاس و آن انواع و متغیرها .1

کیفي و مستقل و وابسته و مقیاسهای اندازه گیری در درس آمار تدریس  مي شود و متغیرهای زمینه ای و مداخله گر و 

 مخدوش کننده و تعدیل کننده در این درس اشاره مي گردد.

در بخش نمونه گیری: تعاریف جامعه و نمونه در درس آمار ذکر مي شود  .دهد یصتشخ را نظری( و عملي تعاریف واژه ها )بطور .5

. 

 .را توضیح دهدنمونه گیری احتمالي و غیراحتمالي( گیری ) نمونه های روش انواع .6

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

لازم به ذکر است که در درس آمار نمودارها در دیاگرام و . )زیه و تحلیل داده ها را توضیح داده و مقایسه کندتج انواع روش های .8

آزمونهای  پارامتریک و معادلهای نان پارامتریک تدریس مي گردد و در درس روش تحقیق  انواع جداول یک بعدی و دوبعدی 

اصول  -میشود  توضیح داده 5و1اشاره مي شود. ضمن اینکه تحلیل یافته ها  و تفسیر نتایج به شکل بحث  در توضیحات فصل 

 را توصیف کند.ملاحظات احلاقي در پژوهش و  يخلاقا

 .دهد توضیح نتیجه گیری و پیشنهادات برای کاربرد یافته ها و پژوهش های آتي را  .9

 .دهد ( را شرحresearch utilizationروشهای کاربری نتایج تحقیقات در بهبود خدمات پرستاری ) .10

 .نماید طرح مناسب برای آن سئوال نموده و را انتخاب  پرستاری درحیطه  پژوهش قابل یک مساله .11

  علمي و مطالعه کتابخانه ای مرور متون طرح نماید. متون بررسي بر اساسپژوهش خود  برای مسئله .11

 .کند تدوین را خود پژوهش نظری یا مفهومي چارچوب .15

 .کند تنظیم را خود پژوهش سئوالات و ها فرضیه اهداف، .11

 .وبرای آنها جدول رسم کند نموده مشخص را خود پژوهشمتغیرهای اصلي  .15

 .و علمي انتخاب کند  مناسب ابزار پژوهش متغیرهای گیری اندازه برای .16

 مطالعات موجود را بر اساس معیار های مربوط به نوع پژوهش مورد نقد قرار دهد.  .17

 

 :عاطفي در حيطه اختصاصياهداف 



 

 

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

 درک اهمیت توجه به نکات اخلاقي در اجرای پژوهش را نشان دهد.با درج دقیق ملاحظات اخلاقي در تدوین پروپوزال  -1

 :1رویكرد آموزشي

(رسميصورت درخواست دانشجویان بعلت تعطیلي یک جلسه در در استثنایا )     1مجازی                  

                                 حضوری▀  

   5ترکیبي 

  :یادگيری با عنایت به رویكرد آموزشي انتخاب شده-های یاددهي روش

 رویكرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي   

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

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

 ویكرد حضوریر

 ...( گروهي ورسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي ▀

 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 

 تازه های علمي از مجلات در خصوص مباحث بروز پرستاری و اختلالات مادر و نوزاد( سایر موارد      نام ببرید( 

 رویكرد ترکيبي

 .رود کار مي های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، بهترکیبي از روش

 بصورت:

)در  یا اسکایپ BIG BLUE BUTTENسخنراني توسط استاد مربوطه ، به همراه پرسش و پاسخ و آموزش مجازی از طریق 

دروس دانشجویان بنا به درخواست آنان امکان پذیر یکي از  و یا تداخل امور آموزشي بادر مواقعي همچون تعطیلي رسمي صورت ضرورت 

 خواهد بود(.

 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  



 

 

 س درارائه تقویم جدول 

 11-8شنبه ها ساعتسه روز و ساعت کلاس 
 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

نام مدرس/  تاریخ ارائه یادگیری-روش یاددهي

 مدرسان

 دکتر باستاني 19/6/1101  در هفته اول ترم عدم ثبت نام دانشجویان کارشناسي ارشد جدیدالورود 

  

 تعطیلي رسمي

 5/7/1101  

شهادت امام 

  رضا )ع(

 يباستان دکتر

 فرآیند پژوهش و اهمیت آن  -با طرح دوره آشنایي 1

معیار ها و نحوه انتخاب  و نگارش یک عنوان پژوهش، بیان مساله و 

 (،کاربردی، فرعي ،اصلي اهداف پژوهش )

 -بحث -تعاملي سخنراني

 یادگیری تیمي

 يباستان دکتر 11/7/1101

 -بحث -تعاملي سخنراني انواع فرضیه پژوهش، سوال پژوهشادامه اهداف،  1

 یادگیری تیمي

 يباستان دکتر 19/7/1101

5 
 )با  ارائه نمونه ای از یک پروپوزال( ، بررسي متونچارچوب و 

 -بحث -تعاملي سخنراني

 یادگیری تیمي

 يباستان دکتر 16/7/1101

زمینه ای ، مداخله گر، مخدوش کننده، تعدیل کننده، ) آن انواع و متغیرها 1

 یف واژه ها )نظری و عملي(تعر متغیر ها،  گیری اندازه مقیاس

 -بحث -تعاملي سخنراني

 یادگیری تیمي

 يباستان دکتر 5/8/1101

معیارهای ورود و خروج -نمونه پژوهش -جامعه پژوهش  -محیط پژوهش  5

 مطالعه(

 -بحث -تعاملي سخنراني

 یادگیری تیمي

 يباستان دکتر 10/8/1101

انواع نمونه گیری )نمونه گیری احتمالي و غیر احتمالي(، نوع پژوهش  6

 کاربردی( –، بنیادی (HSR)جامعه نگر ،دی)کاربر

 -بحث -تعاملي سخنراني

 یادگیری تیمي
17/8/1101 

 يباستان دکتر

 -بحث -تعاملي سخنراني طراحي تحقیق کمي ادامه  7

 یادگیری تیمي

 يباستان دکتر 11/8/1101

 ،مشخصات ابزار جمع آوری اطلاعات و نحوه جمع آوری 8

 

 

 -بحث -تعاملي سخنراني

 یادگیری تیمي

 يباستان دکتر 1/89/1101

 يباستان دکتر 8/9/1101 یادگیری تیمي -بحث  رفع اشکال از کل مطالب تدریس شده  9

10 
 عنوان پژوهشي  5انتخاب و بررسي –تمرین روش تحقیق 

 

 -بحث -تعاملي سخنراني

 یادگیری تیمي

 يباستان دکتر 15/9/1101

عنوان پژوهش، بیان مساله و اهداف پژوهش، فرضیه )ارائه  -تمرین عملي  11

 آن  انواع و متغیرهاچارچوب، مروری بر متون،  یا سوال پژوهش،

 -بحث -تعاملي سخنراني

 یادگیری تیمي

 يباستان دکتر 11/9/1101

عنوان پژوهش، بیان مساله و اهداف پژوهش، )ارائه  -ادامه تمرین عملي  11

 آن انواع و متغیرهاچارچوب، مروری بر متون،  فرضیه یا سوال پژوهش،

 -بحث -تعاملي سخنراني

 یادگیری تیمي
19/9/1101 

 يباستان دکتر



 

 

)هاروارد( اصول نقد  فهرست منابعو  و  محدودیتهاتجزیه و تحلیل داده ها، 15

  Cochrane جستجو در پایگاه اطلاعاتي کوکران ملاحظات اخلاقيمقاله ، 

بعلت تعطیلي  آموزش مجازی*

 رسمي

6/10/1101    

شهادت 

حضرت زهرا 

  )س(

 يباستان دکتر

بر اساس  نقد دو مقاله فارسي و انگلیسي  ارائه شفاهي -مرین عمليت 11

 اصول نقد مقاله

 -بحث -تعاملي سخنراني

 یادگیری تیمي

 دکتر باستاني 15/10/1101

ارائه شفاهي طرح تحقیقاتي بر اساس فورمت پروپوزال  -تمرین عملي 15

 گروه اول -دانشکده

 یادگیری تیمي - بحث گروهي
10/10/1101 

 دکتر باستاني

ارائه شفاهي طرح تحقیقاتي بر اساس فورمت پروپوزال  -تمرین عملي 16

 گروه دوم –دانشکده 

 17/10/1101 یادگیری تیمي - بحث گروهي

 

 دکتر باستاني

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 و جلسات امتحانمنظم در کلاس  حضوروقت شناسي و 

 مقالاتارایه و  ي، کلاس پرسش و پاسخ، مباحثدر و حضور فعال  مشارکت

 بارگذاری در سامانه نوید(مربوط به دانشکده و یک طرح پژوهشي )بر اساس فرم پیوست  تدوین

پژوهشي فارسي و انگلیسي، )ژورنال کلاب( بطور انفرادی با انتخاب یک مقاله فارسي -تمرین نقد و بررسي دو مقاله کمي علمي 

 یک مقاله انگلیسي مرتبط با موضوع یا عنوان پژوهش .و 

 :روش ارزیابي دانشجو

 گروهي یا انفرادی بطور مقاله یا ارایه شفاهي بصورت کوییز 1ارزیابي تکویني )سازنده( -

 چند گزینه ای و صحیح غلطبصورت کتبي  بصورت امتحان پایان ترم  1)پایاني( رزیابي تراکميا -

 

 سهم ارزشيابي هر نوع/ روش در نمره نهایي و سهم نمره اساتيد دوره 

درصد از  مبنای ارزشیابي 

نمره 

 کل 

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 

https://www.cochrane.org/news/cochrane-uk-seeks-public-health-consultant-oxford-uk


 

 

  و ارایه عناوین پژوهشي حضور و تعامل منظم در کلاس -1

 ارائه شفاهي یک طرح تحقیقاتي )پروپوزال( بر اساس یک عنوان پژوهشي انتخابي به دلخواه خود  -1

 ارائه کتبي طرح تحقیقاتي )پروپوزال( بر اساس یک عنوان پژوهشي انتخابي به دلخواه خود  -5

بق ط و عنوان پژوهش انتخابيارائه شفاهي دو  نقد مقاله اصیل فارسي و انگلیسي مرتبط با پرستاری  -1

 اصول نقد

1 

 

7 

 

7 

 

1 

 

  :منابع

 :کتبالف( 

 کتب  فارسي در خصوص تحقیق در پرستاری )موجود در کتابخانه و سایت های اینترنتي( 

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



 

 

 


