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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری و مامایی

 (course plan) نظري دوره طرح

 97-98  تحصيلي اول نيمسال پرستاري سالمنديو  پرستاريروان   ارشد كارشناسي
 

 

 

 

 

 

 

 شرح درس:

در این درس اصول و مبانی روش تحقیق، چگونگی طراحی یک طرح پژوهشی و قواعد نقد و بررسی پژوهش های دیگر مرور 

شده و دانشجو با نحوه مواجهه علمی با مسایل پیرامون خود، می تواند نگرش حل مساله را کسب نموده و درکشف راههای 

 علمی قادر و توانا گردد. 

 هدف كلي: 

بر روش های تحقیق کمی و کیفی، بگونه ای که قادر به طراحی و اجرای یک طرح پژوهشی و کاربرد نتایج  تسلط فراگیران

 تحقیقات گذشته در عمل باشند.  

 جلسات كلي اهداف

 هاي تعيين اولویت هاي تحقيقاتي روش فلسفه پژوهش هاي كمي  و تحقيق، آشنایي با مفاهيم 

 و بررسي متون بيان مسالهطراحي  انتخاب موضوع ، تعيين  عنوان، آشنایي با روش 

 متغيرها،تعيين  و  پرسش ها یا فرضيه هاي پژوهشتنظيم اهداف، آشنایي با  روش 

 مطالعات مورد شاهديو  ، تحليليمطالعات توصيفي آشنایي با انواع 

 طرح هاي مداخله ايانواع  كوهورت و مطالعات آشنایي با 

 )پرسشنامه، چک ليست، مشاهده، مصاحبه( جمع آوري اطالعاتطراحي و شيوه هاي با روش  آشنایي

 روایي و پایایي ابزارآشنایي با تایيد 

 روشهاي نمونه گيريآشنایي با انواع 

 اخذ رضایت نامه نحوه اخالقي، ظات، مالحدر طراحي و اجراي پژوهش مشکالت احتماليآشنایي با 

 بصورت مجازي -تحقيقات كيفي آشنایي با انواع

 ارائه طرح تحقيقاتي نوشته شده توسط هر یک از دانشجویان  و  نقد و بررسي آن

 ارائه طرح تحقيقاتي نوشته شده توسط هر یک از دانشجویان  و  نقد و بررسي آن

 
 
 
 
 
 

 ترم اولالمندی و پرستاری س دانشجویان کارشناسی ارشد روان پرستاری مخاطبان :                روش تحقیق پیشرفته                   عنوان درس: 

 ندارد :و یا همزمان درس پيش نياز                          عملیواحد  5/0واحد نظری ،  1تعداد و نوع واحد: 

                     12-13شنبه ها یک ساعت مشاوره :                                            14-16دوشنبه ها زمان ارائه درس : 

 مسئول درس: دكتر امير جاللي                                                        ، دكتر پروین عباسي دكتر امير جالليمدرس : 
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 اهداف ویژه رفتاري به تفکيک اهداف كلي هر جلسه :

 جلسه اول 

 يتحقيقات يها اولویت تعيين يها روش و  يكم يها پژوهش فلسفه تحقيق،  ميمفاه با یيآشنا هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد :

 روش تحقیق را تعریف کرده و اهمیت و اصول آن را بیان کند 1-1

 انواع روش های بررسی و تحقیق علمی را بیان کند 1-2

 فلسفه روش تحقیق کمی و کیفی را توضیح دهد. 1-3

 چگونگی تعیین اولویت های تحقیقاتی را بیان کند. 4-1

 

 جلسه دوم

 متون يبررس و مساله بيان يطراح  عنوان،  نييتع ، موضوع انتخاب روش با یيآشنا هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد :

  اهمیت و چگونگی  انتخاب موضوع را توضیح دهد.  -1-2
 . عنوان پزوهشی را شرح دهدچگونگی تعیین  -2-2
 . اهمیت  و اصول طراحی بیان مساله را بیان کند -3-2
 اهمیت بررسی متون و چگونگی طراحی آن را توضیح دهد.  4-2

 

 جلسه سوم

 ارائه تکاليف توسط دانشجویان 

 هدف كلي: توانایي انتخاب عنوان و تدوین بيان مساله 

 اهداف ویژه 
 را داتشته باشدتوانایی انتخاب و تدوین عنوان پژوهش   1-3
 را داتشته باشدتوانایی تدوین بیان مساله    2-3
 را داتشته باشدتوانایی تدوین اهمیت موضوع   3-3

 

 جلسه چهارم

 متغيرها، نييتع  و پژوهش يها فرضيه یا ها پرسش اهداف، ميتنظ روش  با یيآشنا هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 پایان دانشجو قادر باشد :در 

 .چگونگی تعیین اهداف پژوهشی را شرح دهد اهمیت و  -1-4
 .چگونگی تعیین سئواالت پژوهشی را شرح دهد اهمیت و -2-4
 .دهد شرح را یپژوهشفرضیه های  نییتع یچگونگ و تیاهم -3-4
 .انواع متغییرها و  اهمیت آنها در پژوهش را بیان کند -4-4

 

 جلسه پنجم

 ارائه تکاليف توسط دانشجویان 

 متغيرها، نييتع  و پژوهش يها فرضيه یا ها پرسش اهداف، ميتنظ توانایي هدف كلي :

 اهداف ویژه

 توانایی  تعیین اهداف پژوهشی را داتشته باشد  -1-5
 .توانایی تعیین سئواالت پژوهشی را داتشته باشد -2-5
 .باشدرا داتشته  یپژوهشفرضیه های  توانایی -3-5
 .توانایی تدوین انواع متغییرها هش را داتشته باشد-4-5
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 م : جلسه شش

 ي شاهد مورد مطالعات و يليتحل ، يفيتوص مطالعات انواع با یيآشنا هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تحلیلی را نام برده و هریک را توضیح دهد.  -انواع مطالعات توصیفی -1-6
 تفاوت مطالعات توصیفی و تحلیلی را بیان کند. -2-6 
 چگونگی انجام مطالعات توصیفی و تحلیلی را به اختصار بیان کند -3-6 

 شاهدی را توضیح دهد.  -ات موردعمطال  4-6
 شرایط انجام مطالعات مورد شاهدی را بیان کند.  -5-6

 

 م تفهجلسه 

 یا مداخله یها طرح انواع  و كوهورت مطالعات با یيآشنا هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 .انواع مطالعات کوهورت را توضیح دهد  1-7
 شرایط انجام مطالعات کوهورت را بیان کند.  2-7
 اصول اجرای مطالعات کوهورت را شرح دهد.  3-7
 انواع مطالعات مداخله ای را توضیح دهند.  4-7

 

 مشتهجلسه 

  تکليف توسط دانشجویانارائه 

 یا مداخله یها طرح انواع  و كوهورت مطالعات توانایي تعیین انواع  هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 توانایی تعیین انواع مطالعات مطالعات کوهورت را داشته باشد.  1-8
 داشته باشد.توانایی مشخص نمودن شرایط انجام مطالعات کوهورت را   2-8
 توانایی تعیین انواع مطالعات مداخله ای را داشته باشد.   3-8
 تحلیلی را داشته باشد.  -توانایی تعیین  مطالعات توصیفی   4-8

 شاهدی را داشته باشد.  -توانایی تعیین انواع مطالعات مورد   8 -5

 

 م هنجلسه 

 (مصاحبه مشاهده، ست،يل چک پرسشنامه،) اطالعات يآور جمع يها وهيش و روش با یيآشنا هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

  اصول طراحی پرسشنامه را توضیح دهد.  1-9
 . اصول طراحی چک لیست را توضیح دهد.  2-9
 . اصول انجام مصاحبه را بیان کند. 3-9
 . اصول انجام مشاهده را توضیح دهد  4-9
 مصاحبه را بیان کند. رد پرسشنامه، چک لیست، مشاهده و کارب  5-9
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  جلسه دهم

  ابزار یيایپا و یيروا دیيتا با یيآشنا هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 روایی و پایایی ابزار را تعریف کند.  1-10
 انواع روایی و نحوه انجام آن را شرح دهد.  2-10
 را توضیح دهد.  پایایی و روش های انجام آنانواع   3-10

 

 دهمیازجلسه 

 ارائه تکاليف دانشجویي

  ابزار یيایپا و یيروا دیيتا توانایي انجام هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 ک لیست را داشته باشد.توانایی تهیه چ   1-11
 توانایی تهیه پرسشنامه را داشته باشد. 2-11
 توانایی انجام روایی ابزار را داشته باشد.   3-11
 توانایی انجام روایی ابزار را داشته باشد..    4-11

 

  دوازدهمجلسه 

 يريگ نمونه يروشها انواع با یيآشنا هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

  نمونه گیری در پژوهش را تعریف کند.   1-12
 اهمیت نمونه گیری در پژوهش را توضیح دهد.     2-12
 انواع روشهای نمونه گیری را توضیح هد.  3-12
 کاربرد هریک از روشهای نمونه گیری را بیان کند.   4-12

 

  سيزدهمجلسه 

 ارائه تکاليف دانشجویي

 يريگ نمونه يها روش توانایي تعيين انواع هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

  طالعات را داشته باشد. های نمونه گیری با توجه به نوع م توانایی تعیین انواع روش  1-13
 شاهدی را داشته باشد.  -توانایی تعیین روش نمونه گیری در مططالعات مورد  2-13

 

 چهاردهمجلسه 

 نامه تیرضا اخذ نحوه ،ياخالق مالحظات پژوهش، ياجرا و يطراح در ياحتمال مشکالت با یيآشنا هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 . محدودیت ها در پژوهش را توضیح دهد 1-14
 مالحظات اخالقی در پژوهش را توضیح دهد.  2-14
 اخالقیات در پژوهش را بیان کند.  3-14
 مفهوم و اهمیت رضایت در پژوهش را بیان کند.  4-14
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 جلسه پانزدهم

 ارائه تکاليف دانشجویي

 نامه تیرضا اخذ نحوه ،ياخالق مالحظات پژوهش، ياجرا و يطراح در ياحتمال مشکالتتوانایي تعيين  هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 . توانایی تعیین مشکالت احتمالی پژوهش مورد نظر خود را داشته باشد  1-15
 .پزوهش خود را داشته باشدمالحظات اخالقی در پژوهش را توضیح دهدتوانایی تدوین    2-15
 توانایی تهیه فرم رضایت نامه را داشته باشد.   3-15

 

 م دهشانژجلسه 

 بصورت مجازي -آشنایي با انواع تحقيقات كيفي هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

  . را بیان کندمفهوم تحقیقات کیفی  1-9
 . تحقیقات کیفی در پرستاری را توضیح دهد اهمیت  2-9
  تحقیقات کیفی را نام ببرد.  انواع  3-9
 فنومنولوژِی و گراندد تئوری را توضیح دهد. 4-9

 

 وسایل كمك آموزشي:

 و اسالید تخته ، وایت برد   

 

 وظایف فراگیر:

  تهیه عنوان و پروپوزال پژوهشی و ارائه در کالس حضور فعال ، 

 

 یادگیری: -روشهای آموزش

 خواهد بود.با کمک اسالید و  بحث گروهی تدریس به صورت سخنرانی 

 

  امتحان كتبي پایان ترم:

 دارد

 شیوه ارزشیابي واحد نظری

    و ارائه پروپوزال در پایان ترم  ر جلسههتکالیف در  ارائه  در صد30

 در چهار جلسه دفاع از پروپوزال یا پایان نامهشرکت  درصد 10
 آزمون میان ترم  درصد  20
                  امتحان پایان دوره درصد40
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 تقویم درس

 مدرسين مباحث درس جلسه جلسات

 شنبهدو

 

 تعيين يها روش و  يكم يها پژوهش فلسفه تحقيق،  ميمفاه اول

 يتحقيقات يها اولویت

امير جالليدكتر   

 دكتر امير جاللي متون يبررس و مساله بيان يطراح  عنوان،  نييتع ، موضوع انتخاب دوم

دكتر امير جاللي -دانشجویان  ارائه تکاليف دانشجویي  سوم دوشنبه  

 نييتع  و پژوهش يها فرضيه یا ها پرسش اهداف، ميتنظ روش  با چهارم

 متغيرها

 دكتر امير جاللي

دكتر امير جاللي -دانشجویان ارائه تکاليف دانشجویي پنجم دوشنبه  

پروین عباسي دكتر   يليتحل ، يفيتوص مطالعات ششم  

پروین عباسي دكتر يشاهد مورد مطالعات و كوهورت مطالعات هفتم دوشنبه  

پروین عباسي دكتر یا مداخله یها طرح انواع هشتم  

 ارائه تکاليف دانشجویي نهم دوشنبه

 آزمون ميان ترم 

پروین عباسيدكتر  -دانشجویان  

 چک پرسشنامه،) اطالعات يآور جمع يها وهيش و روش دهم

 (مصاحبه مشاهده، ست،يل

پروین عباسيدكتر   

پروین عباسي دكتر  ابزار یيایپا و یيروا دیيتا یازدهم دوشنبه  

پروین عباسي دكتر -دانشجویان ارائه تکاليف دانشجویي دوازدهم  

 ،ياخالق مالحظات پژوهش، ياجرا و يطراح در ياحتمال مشکالت سيزدهم دوشنبه

 نامه تیرضا اخذ نحوه

پروین عباسي دكتر  

امير جالليدكتر  يريگ نمونه يروشها انواع چهاردهم  

 آشنایي با انواع تحقيقات كيفي پانزدهم دوشنبه

 بصورت مجازي

 دكتر امير جاللي

 آشنایي با انواع تحقيقات كيفي شانزدهم

 بصورت مجازي

 دكتر امير جاللي
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