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 ثسًّ تؼبني

 داَطكدِ پرستبري ٔ يبيبيي 

 طبَِکريبداَطگبِ ػهٕو پسضكي 

 

...................................................................................... 
 

  دکتر ػهيرضب خبتَٕی  :مدرس                                     رٔش تحقيق  طرح درس :

 95– 96 دٔو  ويمسال تحصيلي :                          ػًهی-ٔاحد َظري5/1 تعداد َاحد :

 2-4 ضُجّچٓبر زمان كالس :        َدارد                                          پيص وياز :

 پرستبري کبرضُبسی ترو سٕو : داوطجُيان 

 5 كالسمکان: 

  كبرضُبسي مقطع تحصيلي :

.............................................................................................................. 
 ٌدف کلی درس

آضُبيی ثب رٔضٓبی يتدأل تحقيق در ػهٕو پسضکی ٔ َحِٕ استفبدِ از َتابي  پؤْطآبی اَمابو تر تاّ ثاّ يُظإر 

   آيبدِ سبزی جٓت ًْکبری در  ؼبنيت پؤْطی

 ضرح درس 

رش ثااب ارايااّ ي بناات ػهًاای در زييُااّ  رايُااد پااؤْص از داَطاامٕيبٌ خٕاسااتّ ياای ضاإد کااّ از ثاايٍ در ايااٍ د

ياک طارپ پؤْطای ، يادِ ٔ ثاب اَتبابة رٔش تحقياق يُبساتيطکالت يرثٕط ثّ پرستبری، يک يطکم را ثرتس

 اّ ْابی ارايّ دُْد. ًْچُيٍ ثر اًْيت ٔ چگَٕگی رػبيت َکبت اخالقای ٔ ثاّ کابرتيری َتابي  تحقيقابت در حي

 يبتهف پرستبری ٔ ًْکبری در اَتطبر َتبي  تحقيقبت تبکيد ييطٕد. 

  اهداف کلی جلسات 

 در پايان ايه درس داوطجُ قادر خُاٌد بُد:

 ثيبٌ کُد.را  اجسا ٔ چٓبرچٕة يک طرپ تحقيقبتیٔ در پرستبری را اًْيت پؤْص  .1

 .را  را ثگيرد ٔ اَمبو ثررسی يتٌٕ يؼيبرْبی اَتببة يٕضٕع پؤْص .2

 .را  را ثگيرد ، ْدف كهي ٔ اْداف ٔيوِ، تؼريف ٔاژِ ْبسئهّثيبٌ ي .3

يتغيرْابی پاؤْص را تٕضاي  ٔ ،  رضيّ ٔ إَاع آٌ، ٔ إَاع آٌ، يحدٔديت ْبي پؤْص، سإاتت پاؤْص .4

 دْد. 

 إَاع رٔش ْبی تحقيق کًی را تٕضي   دْد.   .5

 در خصٕظ رٔضٓب ٔ اثسار جًغ آٔری اطالػبت تٕضي  دْد. .6

 رػبيت اصٕل اخالقی در پؤْص ْبی اَسبَی را ثيبٌ ًَبيد.اًْيت  .7

 را ثيبٌ کُد.  چگَٕگي ارائّ َتبي  پؤْص .8

را  )اْاداف ، سإاتت پاؤْص،  رضاايّ ْاب، يتغيرْاب، ٔ يحاادٔديتٓب اجاسا  ٔ چٓابرچٕة ياک طاارپ تحقيقبتی .9

 ًَبيد. تٕصيف 

  .يک پرٔپٕزال تحقيقبتی تٓيّ ٔ ارائّ کُد .11
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 هر جلسه ه تفکیکو رفتاری ب اهداف کلی

 اول جلسه 
 ف کلیاهدا -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

  را ثگيرد.اًْيت پؤْص را در پرستبری را  .1

 د.َ را ثگيررا يٕضٕع پؤْص يؼيبرْب ٔ يُبثغ اَتببة  .2

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ثيبٌ کُداًْيت پؤْص را در پرستبری را  .1

 را ذکر کُد.ْص يؼيبرْبی اَتببة يٕضٕع پؤ .2

 يُبثغ اَتببة يٕضٕع را ثيبٌ کُد. .3

 يٕضٕع يُبست ثرای پرٔژِ تحقيقبتی خٕيص اَتببة کُد. .4

 

 دوم جلسه 

 ف کلیاهدا -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ثب اًْيت ثيبٌ يسبنّ آضُب ضٕد.  .1

 را فرا بگیرد. ثررسی يتٌٕ َحِٕ اَمبو  .2

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 ی يٕضٕع اَتببثی، ثيبٌ يسبنّ ثُٕيسد.ثرا .1

 تٕضي  دْد.ثررسی يتٌٕ را  اًْيت  .2

 ثرای يٕضٕع اَتببثی، سّ يٕرد ثررسی يتٌٕ اَمبو دْد.  .3

 

 سوم جلسه 

 هدف کلی -

 را  را ثگيرد.  ْبی پؤْص تُظيى اْداف پؤْص، پرسص ْب يب  رضيَّحِٕ  در پایان دانشجو قادر باشد

 اهداف رفتاری  -

 جو قادر باشد: در پایان دانش

 را تٕضي  دْد.  تُظيى اْداف پؤْصَحِٕ  .1

 را تٕضي  دْد. پؤْص سٕاتتتُظيى َحِٕ  .2

 را تٕضي  دْد. تُظيى  رضيّ ْبی پؤْصَحِٕ  .3

 اَمبو دْد.  را   رضيّ ْبی پؤْص، ٔ پؤْص ، سٕاتتاْداف پؤْصثرای يٕضٕع اَتببثی،  .4

 

 چهارم جلسه 
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 هدف کلی -

را  ْبي پؤْص يحدٔديتٔ پيص  رضٓب ، يتغيرْبي پؤْص، تؼريف ٔاژِ ْب شددر پایان دانشجو قادر با .1

  را ثگيرد.

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 را تٕضي  دْد. تؼريف ٔاژِ ْبدنيم ٔ َحِٕ  .1

 جدٔل يتغيرْب را ثرای  يتغيرْبی يٕضٕع اَتببثی، تکًيم کُد.  .2

 ثرخٕرد ثب آَٓب را ثيبٌ کُد. را تٕضي  دْد ٔ َحِٕ  ْبي پؤْص يحدٔديت .3

 در خصٕظ يٕضٕع اَتببثی، پيص  رضٓبی پؤْص را ذکر کُد.  .4

 

 پنجم جلسه 

 هدف کلی -

 آشنا شود. کمی با انواع روشهای تحقیق  در پایان دانشجو قادر باشد .1

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 تقسيى ثُدی إَاع رٔضٓبی تحقيق را ثيبٌ کُد.  .1

 رٔضٓبی تحقيق يطبْدِ ای ٔ يداخهّ ای را َبو ثردِ ٔ خصٕصيبت آَٓب را ثيبٌ کُد.  إَاع .2

 

 ششم جلسه 

 هدف کلی -

 با انواع روشهای تحقیق آشنا شود)ادامه جلسه قبل(  در پایان دانشجو قادر باشد .1

 اهداف رفتاری -

ثردِ ٔ خصٕصيبت آَٓب را رٔضٓبی تحقيق يطبْدِ ای ٔ يداخهّ ای را َبو  إَاع در پایان دانشجو قادر باشد .1

 ثيبٌ کُد. 

 

 هفتم جلسه 

 هدف کلی -

 آضُب ضٕد.  رٔضٓب ٔ اثسار تردآٔري اطالػبتداَطمٕ ثب إَاع  .1

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

  ٓرست کُد. را  رٔضٓب ٔ اثسار تردآٔري اطالػبتخصٕصيبت ٔ يؼبيت إَاع  .1

 اَتببة کُد.  ثب ذکر دنيم اثسار يُبست را ثرای يٕضٕع اَتببثی خٕيص، .2

 

 هشتم جلسه 

 هدف کلی -

 را فرا بگیرد. رٔايی ٔ پبيبيی اثساردانشجو  .1
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 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 اًْيت تؼييٍ رٔايی ٔ پبيبيی اثسار را ذکر کُد.  .1

 ثيبٌ کُد.  إَاع رٔضٓبی تؼييٍ رٔايی ٔ پبيبيی اثسار را .2

 

 نهم جلسه 

 هدف کلی -

 را  را ثگيرَد.َبيّ  کتجی آتبْبَّ  رضبيت ٔ َحِٕ تُظيى  اصٕل اخالقي در پؤْصدانشجویان  .1

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 اًْيت رػبيت اصٕل اخالقی در پؤْص ْبی اَسبَی را ثيبٌ ًَبيد. .1

 يٕازيٍ اخالقی در پؤْص را ثيبٌ کُد. .2

 يٕضٕع اَتببثی خٕيص را  ٓرست کُد. خصٕظ يٍ اخالقی در يٕاز .3

 َحِٕ تُظيى رضبيت َبيّ کتجی را تٕضي  دْد.  .4

 

 دهم جلسه 

 هدف کلی -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 د. را  را ثگير اجسا ٔ چٓبرچٕة يک طرپ تحقيقبتی .1

  د.را  را ثگير يرثٕط ثّ پرٔژِ خٕيص  طرپ تحقيقبتیتٓيّ چگَٕگی  .2

 اری اهداف رفت -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 را تٕضي  دْد.  اجسا ٔ چٓبرچٕة يک طرپ تحقيقبتی .1

 ثرای يٕضٕع اَتببثی خٕيص، يک طرپ تحقيقبتی ثُٕيسد.  .2

 دَازدٌم  یازدهم جلسه َ 

 هدف کلی -

 آشنا شود.  چگَٕگي ارائّ َتبي  پؤْصداَطمٕ ثب  .1

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 را ذکر کُد. ارائّ َتبي  پؤْصضٓبی إَاع رٔ .1

 اصٕل ارايّ پٕستر در يمبيغ ػهًی را  ثيبٌ کُد.  .2

 اصٕل اَمبو سبُراَی در يمبيغ ػهًی را ثيبٌ کُد. .3

 اصٕل  تٓيّ تسارش َٓبيی را ثيبٌ کُد. .4

 اصٕل کهی تٓيّ يقبنّ را ثيبٌ کُد. .5
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 وحُي تدريس 

ٔ  ٔ َقاد ، تٕساظ داَطامٕيبٌتکابنيف  اَمابو ، پرسص ٔ پبسا ، ثحث ترْٔی ، سبُراَيرٔش ارائّ ايٍ درش ثّ صٕرت 

 ثبضد.  ثررسی تکبنيف ػًهی داَطمٕيبٌ يی

 

 َسايل کمک آمُزضی مُرد وياز

 رايبَّ ٔ پرٔژکتٕر 

 يابیضوحُي ارز  

 ًَرِ 1حضٕر  ؼبل ٔ يُظى :  .1

 ًَرِ 5: تٓيّ ٔ ارائّ يک پرٔپٕزال .2

 ًرَِ 1 : تکبنيف يرثٕط ثّ ْر جهسّ پيگيری ٔ اَمبو .3

 ًَرِ 13:ٔ تستیآزيٌٕ پبيبٌ ترو ثّ صٕرت تطريحی  .4

 مىابع پيطىٍادی

1. - Nursing Research: Method, Critical Appraisal Utilization. Mosby (last edition). 

2. - Deniz, F. Polit, B. Nursing Research (last edition). 

 در ػهٕو پسضکی ٔ ثٓداضت  رٔش تحقيق .صديقّ، اييرػهی اکجری. ژيال  ، ػبثد سؼيدی -  .3

 کبرثرد اصٕل ٔ رٔضٓبی تحقيق در پرستبری  .رثبثّ ٔ ًْکبراٌ ،يؼًبريبٌ - .4

 تحقيق در پرستبری .يٕٓش ٔ ًْکبراٌ ،صهصبنی - .5

ؤْص ْبی کبرثردی در ػهٕو ترِٔ يٕنفيٍ )دکتر حسيٍ يهک ا ضهی ٔ ًْکبراٌ . رٔش ضُبسی پ - .6

 راٌاَتطبرات داَطگبِ ػهٕو پسضکی تٓ. پسضکی

  رٔش تحقيق در ػهٕو پسضکی. خديت، حسيٍ ٔ ًْکبراٌ - .7

 دْقبٌ َيری،  َبْيد؛ اسدی َٕقبثی، احًدػهی. اصٕل تحقيق پرستبری)ترجًّ   - .8

 اَصبری، حسيٍ؛ اکجری، يمتجی. کبرثرد آيبر در تحقيقبت پسضکی  - .9
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 رئُس مطالب درٌر جلسً

 پيص ويازٌا رَش ارايً  مُضُع جلسً 

ضُبيي ثب پؤْص در يؼر ي درش، آ 1

يُبثغ پرستبري، اَتببة يٕضٕع، 

 اَتببة يٕضٕع، تؼييٍ 

 أنٕيت يٕضٕع 

سبُراَی، پرسص ٔ پبس ، ثحث 

 ترْٔی

 

سبُراَی، پرسص ٔ پبس ، ثحث  ، ثررسی يتٌٕثيبٌ يسئهّ 2

 ترْٔی
  CDدر قبنت  ًْراِ داضتٍ تکبنيف

تُظيى اْداف پؤْص، پرسص ْب يب  3

   رضيّ ْبی پؤْص

ُراَی، پرسص ٔ پبس ، ثحث سب

 ترْٔی
 CDدر قبنت  ًْراِ داضتٍ تکبنيف

،  يتغيرْبي پؤْص، تؼريف ٔاژِ ْب 4

 ْبي پؤْص يحدٔديت

 

سبُراَی، پرسص ٔ پبس ، ثحث 

 ترْٔی
 CDدر قبنت  ًْراِ داضتٍ تکبنيف

 إَاع تحقيق کًی –رٔضٓبي تحقيق  5

 

سبُراَی، پرسص ٔ پبس ، ثحث 

 ترْٔی
 CDدر قبنت  کبنيفًْراِ داضتٍ ت

إَاع تحقيق  –رٔضٓبي تحقيق  6

 کًی)ادايّ 

سبُراَی، پرسص ٔ پبس ، ثحث 

 ترْٔی
 CDدر قبنت  ًْراِ داضتٍ تکبنيف

 رٔضٓب ٔ اثسار تردآٔري اطالػبت 7

 

سبُراَی، پرسص ٔ پبس ، ثحث 

 ترْٔی
 CDدر قبنت  ًْراِ داضتٍ تکبنيف

پبس ، ثحث سبُراَی، پرسص ٔ  رٔايی ٔ پبيبيی اثسار 8

 ترْٔی
 CDدر قبنت  ًْراِ داضتٍ تکبنيف

-اصٕل اخالقي در پؤْص 9

 َبيّ  رضبيت

سبُراَی، پرسص ٔ پبس ، ثحث 

 ترْٔی
 CDدر قبنت  ًْراِ داضتٍ تکبنيف

اجسا ٔ چٓبرچٕة يک طرپ  11

طرپ تٓيّ چگَٕگی ، تحقيقبتی

 تحقيقبتی

 ا مجازی

ٔ پبس ، ثحث سبُراَی، پرسص  چگَٕگي ارائّ َتبي  پؤْص 11

 ترْٔی
 CDدر قبنت  ًْراِ داضتٍ تکبنيف

سبُراَی، پرسص ٔ پبس ، ثحث  چگَٕگي ارائّ َتبي  پؤْص 12

 ترْٔی
 CDدر قبنت  ًْراِ داضتٍ تکبنيف
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