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  هدف کلی درس :

و  نيجهت فراگيري روش علمي پژوهش و مراحل و انواع آن,  تدو انياين درس با هدف كمك به دانشجو
 باشد. یچاپ مقاله م نار،ينوشتن مقاله، شرکت در سم ،یقيطرح تحق یاجرا

 هداف کلی جلسات : ا
 

 انتخاب موضوع و نگارش عنوان .1
 بیان مساله, اهمیت و زمینه پژوهش  .2
 پژوهش را شرح دهند.  یو سئوال ها هیاهداف ،فرض .3
 و بهداشت یتحقیق در پرستار یواژه ها فیمتغیرها و تعر .4
 تحقیق ییا نظر یچارچوب پنداشت ،یبر متون و مطالعات قبل یمرور .5
 ابزار ییایو پا ییداده ها و ابزار تحقیق و روا یروش جمع آور .6
 کنند. انیدر پژوهش را ب یاصول اخالق .7
و  یپژوهش    ) طرح زمانبند تیریها، نگارش منابع، مد تیکاربرد پژوهش محدود ،یمالحظات اخالق .8

 (یبودجه بند
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 انتخاب موضوع و نگارش عنوان 
 .ديخود انتخاب نما یطرح پژوهش یبرا یعنوان مناسب

 بیان مساله, اهمیت و زمینه پژوهش 
 .دينما ميمسئله پژوهش پروپوزال خود را تنظ انيب

 اهداف و سئواالت پژوهش، تدوین فرضیه و پیش فرض 
 .دينما ستيخود را ل یاهداف طرح پژوهش

  دينما ميپژوهش خود را تنظ یسؤال ها ايها  هيفرض
 و بهداشت  یتحقیق در پرستار یواژه ها فیمتغیرها و تعر

 .دينما ليرا تکم رهايجدول متغ
 واژه ها و تفاوت آن ها را شرح دهد. یو نظر یعمل فيتعار 

 تحقیق  ییا نظر یچارچوب پنداشت ،یبر متون و مطالعات قبل یمرور
 . سديبنوخود را  قيبر مطالعات طرح تحق یمرور

  سديرا بنو قيتحق ینظر اي یپنداشت چارچوب
 ابزار  ییایو پا ییداده ها و ابزار تحقیق و روا یروش جمع آور

 .دينما نييپژوهش خود را تع یداده ها یابزار گردآور
 .ديپژوهش خود را ذکر نما یابزار گردآور يیايو پا يیروا 

و بودجه  یپژوهش    ) طرح زمانبند تیریش منابع، مدها، نگار تیکاربرد پژوهش محدود ،یمالحظات اخالق
 (یبند

 . دينما ستيرا ل یمالحظات اخالق
 .ديرا ذکر نما یاحتمال یها تيمحدود 
 

 منابع:
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Polit.f & Hungler .B.P. Nursing Research Principles and methods. sixth 
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Wood.G,Haber.J. Nursing Research. Fourth Fouth edition. Stlouis. c.v.mosby 
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انتشارات بدر،  ازدهم،یآن، چاپ  یابیارزش یو چگونگ قیتحق یروشها م،یمر ینراق فیعزت ا...، س ،ینادر
1375 . 
 یاسد د،یناه یریدهقان ن نیو هانگلر، مترجم ت،بکیو کاربرد( پول یابی)روشها ، ارز یپرستار قیتحق اصول
  1383،  عیرف شهی، تهران ، انتشارات اند یاحمد عل ینوقاب

  1387، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، سال  یآمار شرفتهیپ ی، روش ها میفر کر رمنصو
،تهران ،انتشارات آگاه، سال  یدر علوم رفتار قی، روش تحق ی، الهه حجاز یبازرگان ، زهره سرمد عباس

1387  
 پ چهارم ،انتشارات سخن ، سال ، چا یدر علوم رفتار قی، روش تحق یفی، نسترن شر یفیپاشا شر حسن
. انتشارات دانشگاه آزاد ییو ماما یدر پرستار قیو همکاران.  روش تحق نینازآفر ،ینیحس ،یدرعلیح ،یعابد

 خوراسگان یاسالم
 

 روش تدریس:
پرسش و  –حل مسئله  – یشيکوچک، نما یگروه –اي  مباحثه ،یشامل: سخنران توانديم رييادگي – یاددهيروش 
 یشيآزما ،–پاسخ 

 وسایل آموزشی :
 ، ويدئو پروژکتوررايانه، وايت بورد، اساليد

 سنجش و ارزشیابی 

)بر  سهم از نمره کل روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

  هفته پايان ترم 4  %30  ارائه پروژه

آزمون پایان 
 ترم

بسته  -تشريحی
 پاسخ

بر اساس برنامه  60%
 آموزش

 

حضور فعال در 
 کالس

   %00 پايش طول ترم

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 از کالس  شيمطالعه پ
  یدر منابع علم جستجو

 حضور بموقع و منظم در کالس  ،یمشارکت فعال در مباحث کالس 
 باشد. سيتدر مطالب مورد یريمناسب جهت فراگ یعلم یربنايز یدارا

 همطالعات کتابخان قيطر از گسترش معلومات خود در یسع داده شده، یآموزش هااز استفاده  با -
 .دينما یا

 در طی ساعات کالس تلفن همراه خود را در حالت سايلنت قرار دهد.
شود( به طور کامل مطالعه کرده  یدانشجو در مورد موضوع مشخص شده )در کالس مشخص م

 )منابع مورد استفاده ذکر شود( یو شفاه یو مطالب را به صورت کتب
 بصورت خالصه نگاشته شده و در کالس ارائه گردد. یمرتبط با موضوع انتخابزال های پروپو

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :     تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                              

 



 یدر پرستار قیروش تحق :جدول زمانبندی درس

 21-21شنبه : دو روز و ساعت جلسه                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

62/2/79 

 دکتر رستم جاللی انتخاب موضوع و نگارش عنوان

6  

6/9/79 

 یدکتر رستم جالل .دینما میروپوزال خود را تنظمسئله پژوهش پ انیب

3  

7/9/79 

اهداف و سئواالت پژوهش، تدوین فرضیه و پیش 

 فرض

 یرستم جالل دکتر

4 12/9/79 
 

و  یتحقیق در پرستار یواژه ها فیمتغیرها و تعر

 بهداشت

 یرستم جالل دکتر

5  

63/9/79 

 یچارچوب پنداشت ،یبر متون و مطالعات قبل یمرور

 تحقیق یظریا ن

 یرستم جالل دکتر

2 33/9/79 
 

و  ییداده ها و ابزار تحقیق و روا یروش جمع آور

 ابزار ییایپا

 یرستم جالل دکتر

9 9/8/79 
 

 یرستم جالل دکتر جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

8 14/8/79 
 

ها،  تیکاربرد پژوهش محدود ،یمالحظات اخالق

و  یزمانبند پژوهش    ) طرح تیرینگارش منابع، مد

 (یبودجه بند

 یرستم جالل دکتر

7 61/8/79 
 

 دانشجویان ارائه پروژه

13 68/8/79 
 

 انیدانشجو ارائه پروژه

11 5/7/79 
 

 انیدانشجو ارائه پروژه

16 16/7/79 
 

 انیدانشجو ارائه پروژه

13  
 

  

14  
 

  

15 
 

   

 


