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 : مشخصات درس   

 ۴۶ تعداد دانشجو   پرستاری  گروه آموزشی  

 ۱.۵ تعداد واحد  روش تحقیق در پرستاری  عنوان درس 

 تاری اسی پرسن کارش تحصیلی   شته و ر عمقط
 تاریخ شروع 

 دوره   پایان  و
 ۳۰/۳/۱۴۰۱تا  ۳۰/۱۱/۱۴۰۰

 ۴-۲دوشنبه     جلسات روز و ساعت  ۲-۱۴۰۰ نیمسال تحصیلی  

 --   دروس پیش نیاز ایمانی دکتر  مدرس/مدرسین درس 

 مسئول درس 
 )دروس اشتراکی( 

 محل برگزاری دکتر ایمانی 
دانشگده   /اسکای روم/سامانه نوید

 پرستاری 

 نظری/ عملی  )نظری/عملی( واحد نوع 
روش برگزاری  

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 یترکیب

 

 شرح کلی درس:   

 ید. توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس
ا برگزیده و با انتخاب روش تحقیق مناسب به  ی یک مشکل رمربوط به پرستار  که از بین مشکالتدر این درس با ارائه مطالب علمی در مرد پژوهش از دانشجویان خواسته می شود 

 د می شود.تاکی کاربرد یافته هاانتشار و ژوهشی ارائه نمایند. بعالوه بر رعایت اخالق در پژوهش و صورت گروهی یک طرح پ 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنویسید.  با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را

 می باشد.  ، مراحل و انواع آن،  تدوين و اجرای طرح تحقیقی ، روش علمی پژوهشبا  جويان آشنايی و تمرين دانشاين درس با هدف  

 
 

 

 

 روش تدریس:   

انتخاب    ارکت فراگیرانوه مشروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نح  .نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه  

   را در اولویت قرار دهید.مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی ان و در صورت امککنید 

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ☐ روش تدریس سخنرانی 
 ☐ روش تدریس ایفای نقش  ☐ روش تدریس بحث گروهی 

 ☐ تیمی  روش تدریس مبتنی بر کار                               ☐ روش تدریس پرسش و پاسخ 
 ☐ روش تدریس اکتشافی  ☐ روش تدریس نمایشی 

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                      ☐ روش تدریس آزمایشگاهی 
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 مواد و وسایل آموزشی:  

 ه می کنید.  در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفادیادگیری،  -فرآیند یاددهی  ر تسهیلبه منظو

     
 سایر موارد: ...       

 

 ☐ جزوه  ☐ پاورپوینت 
 ☐ کتاب  ☐       فیلم آموزشی      

 ☐         وایت برد                                         ☐          نرم افزار   
 ☐ تصویر  ☐ ماکت 

 ☐   چارت   ☐         لوازم واقعی  
 ☐ فایل صوتی  ☐ پوستر

 

 های فراگیران: تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند.  چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

 درس  ه موقع در کالس حضور ب ▪

 ام تکالیف محول شده انج ▪

 مشارکت فعال در بحثها در کالس ▪

▪  
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   نحوه ارزیابی فراگیران:

 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میدرس، مشخص کنید که از چه روشی ببا توجه به اهداف اختصاصی   -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیز نمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودت هایی چه فعالی با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد  عناوین  ردیف

٪۵ حضور فعال در کالس درس  1  

کار عملی و   محول شدهانجام تکالیف  2  ۲۵٪  

ترم  پایانآزمون  3  ۷۰٪  

4   

5    

 ☐ سئواالت چند گزینه ای  ☐ ت تشریحی کوتاه پاسخ سئواال
 ☐ غلط -سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 

 ☐ کار عملی  ☐ سئواالت شفاهی 
 ☐ ده عملکرد چک لیست مشاه  ☐ سئواالت جور کردنی 

   ☐ های کالسی پرسش
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 سیاست ها و قوانین:   

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

نمره حضور و دو جلسه در کالس درس دانشجو را از    غیبت بیش ازضور و غیاب را از دست می دهد و  ٪ نمره ح۵۰دانشجو با بیش از یک جلسه غیبت   ▪

 .غیاب محروم می کند

 .عدم شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم )مگر غیبت موجه( به منزله نمره صفر می باشد و غیر قابل جبران است ▪

 .غیبت محسوب می شود  جلسه  یک   ،تاخیر در ورود به کالس یا تعجیل در خروج به ازای سه جلسه ▪

 ا ارائه گردند در غیر اینصورت ) ارائه در پایان ترم( نمره ای به دنشجو تعلق نمی گیرد.ه تحویل یتعیین شد  یف در زمانتکالتمامی    است  الزم ▪

▪  
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 مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.   جدول زیر را بر اساس رئوس

 برنامه زمانبندی درس: 

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن   عنوان جلسه  جلسه

 با ... نشجواست که دا

 مدرس/ مدرسین  ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

طرح مراحل تدوین یک   دمات درس ومق 1

 پژوهشی 

 طرح درس   شرحدرس و  فی معر 

   انتخاب موضوع پژوهش،  تعریف تحقیق

 روش علمی پژوهش و مراحل آن را تعریف کنند.  

موضوع پژوهش شامل اولویت ها ی یک موضوع و نحوه انتخاااب  

 آن را بیان کنند.

 

  ارائه  عنوان  -) کار گروهی  ،  بررسی متون  -بیان مساله   طرح پژوهشی  مراحل تدوین یک   2

 و نقد آن ( 

 نحوه یافتن مقاالت متناسب را توضیح دهد.

ه نوشتن بیان مساله را توضیح دهد. نحو  

له مورد نظر خود را بنویسیدعنوان مناسب با مسا   

 

طرح پژوهشی  مراحل تدوین یک   3  و  APA  –هاروارد     –) وتکور    رفرنس نویسی 

EndNote  ..  ، )..(  بررسی    -بیان مساله  -کارگروهی

 ( متون

 انواع روشهای رفرنس نویسی را بداند. 

متناسب با عنوان را بنویسد   بررسی متون  -بیان مساله  

رفرنسهای استفاده شده در بیان مساله و    با استفاده از نرم افزار

 مرور متون را بنویسد 

 

طرح پژوهشی  مراحل تدوین یک   4 ش ها یا فرضیه های  تنظیم اهداف پژوهش، پرس    

بررسی    –بیان مسئله    ارائه  –)  کارگروهی    ،پژوهش

 متون ( 

پژوهش آشنا شود با نحوه نگارش صحیح اهداف و فرضیات    

 پژوهش را شرح دهند.    اهداف ،فرضیه و سئوال های

 

طرح پژوهشی  مراحل تدوین یک   5 )   ،متغیرها، انواع مطالعات، مطالعات توصیفی     

تنظیم اهداف پژوهش، پرسش ها یا فرضیه    -کارگروهی  

 (  های پژوهش 

 متغیرهای پژوهش را بیان نمایند انواع  

 را توضیح دهند.    )توصیفی(  انواع پژوهش

 م نمایدپژوهش را تنظیو سواالت  اهداف  

 

طرح پژوهشی  مراحل تدوین یک   6 ل متغیر  .( ، ) کارگروهی  جدومطالعات )  تحلیلیانواع   

 نوع مطالعه ( ها ،

 را توضیح دهند.    (یلیتحل)  انواع پژوهش

 متغیرهای مرتبط با طرح پژوهشی خود را بشناسد 

 جدول متغیرها را تکمیل نماید 

 

طرح پژوهشی  مراحل تدوین یک   7   روشهای جمع آوری داده ها را شرح دهند.  ،    روایی و پایایی ابزار  ها ،اوری داده  ابزار جمع   
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را توضیح دهد   روایی و پایایی ابزار (رفع اشکال در موارد قبلیکارگروهی ).  

طرح پژوهشی مراحل تدوین یک   8 ، کارگروهی )  روش نمونه گیری   -عیین حجم نمونه  ت 

 ابزارجمع اوری داده ها (

ب برای جمع آوری داده ها ر مطالعه خود را بیابد  ابزار مناس   

د جامعه ، نمونه و محیط پژوهش را تعریف کنن  

دهدرا توضیح  عیین حجم نمونه  تروشهای    

را توضیح دهد  نمونه گیری  هایروش    

 

طرح پژوهشی مراحل تدوین یک   9   -مدیریت  طرح  -منابع  و بودجه     -مالحظات اخالقی 

عیین حجم  نمونه و روش  ، کارگروهی )ت  جدول گانت

 نمونه گیری (  

 اصول اخالقی در پژوهش را بیان کنند.

 ی را توضیح دهدنحوه تعیین منابع و بودجه و جدول زمانبند

متناسب با مطالعه خود را  حجم  نمونه و روش نمونه گیری  

د. بنویس  

 

طرح  مراحل تدوین یک  و  مقاله  آشنایی با   10

 پژوهشی 

مالحظات  ، کار گروهی )مقاالتانواع مقاله و ساختار    

جدول    -مدیریت  طرح  -منابع  و بودجه     -اخالقی

 ( گانت

جدول    -مدیریت  طرح  -منابع  و بودجه     -مالحظات اخالقی

 پروپوزال خود تکمیل نماید. را در    گانت

 ساختار مقاالت را توضیح دهد

 

مقاله آشنایی با   11 هی )خواندن  ، کار گروانواع مقاله و ساختار مقاالتادامه   

   و نقد مقاله(

 انواع مقاالت را توضیح دهد

 ساختار مقاالت را در انواع مختلف مقاله بشناسد 

 

و نرم افزارهای  پرکاربرد  ایی با روشهای آماری  آشن   آمار   12

 آماری 

را بشناسد   و نرم افزارهای آماری  یفیتوصروشهای آماری     

ا بشناسد رپرکاربرد    تحلیلی  روشهای آماری پرکاربرد  ایی با روشهای آماری  آشن   آمار   13   
ارائه پروژه کالسی      14    ارائه پروژه کالسی      
ارائه پروژه کالسی      15    ارائه پروژه کالسی      
ارائه پروژه کالسی      16    ارائه پروژه کالسی      

 منابع درس: 

 ر و صفحات مقاله شماره انتشامشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب   

1  . Polit D, Hungler B, Beck C (...) Essentials of nursing research: methods, appraisal, and utilization(5th ed) .Philadelphia: 
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Lippincott. 

 چاپ(.  نیدتری)جد یدر علوم پزشک کاربردی روش تحقیقر و دکتر عباس رضاییان. ، مریم تقدیمجتبی سپندی - 

 تهران  یچاپ(. انتشارات دانشگاه علوم پزشک  نیدتری)جد یدر علوم پزشک یاربردک یپژوهش ها  یو همکاران(. روش شناس یملک افضل نی)دکتر حس  نی گروه مولف -

 چاپ دوم، نشر طیب، تهران  ،یلوم پزشک( روش تحقیق در عنیدتری حسین و همکاران )جد خدمت،

 و آمار  قیدانشگاه مرتبط با روش تحق   یکتب موجود در کتابخانه ها  -

 
 

 

 

 

 


