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فاده از نتتاي  پووششتهای انمتام آشنايی با روشهای متداول تحقيق در علوم پزشکی و نحوه استتهدف کلی درس: 

   گرفته به منظور آماده سازی جهت شمکاری در فعاليت پووششی

 شرح درس 

در ايتتد درب بتتا ارايتته ملالتتر علمتتی در زمينتته فراينتتد پتتووشو از دانشتتمويا  خواستتته متتی شتتود کتته از بتتيد 

يتک طترپ پووششتی  ،يتده و بتا انتبتاو روش تحقيتق مناسترمشکالت مربوط به پرستاری، يک مشکل را برگز

ارايه دشند. شمچنيد بر اشميت و چگونگی رعايت نکات اخالقتی و بته کتارگيری نتتاي  تحقيقتات در حيلته شتای 

 مبتلف پرستاری و شمکاری در انتشار نتاي  تحقيقات تاکيد ميشود. 

  اهداف کلی جلسات 

 در پايان اين درس دانشجو قادر خواهد بود:

 بيا  کند.جزا و چهارچوو يک طرپ تحقيقاتی را و ادر پرستاری را اشميت پووشو  .1

 را فرا بگيرد. و انمام بررسی متو  معيارشای انتباو موضوع پووشو .2

 .، شدف كلي و اشداف ويوه، تعريف واژه شا را فرا بگيردسئلهبيا  م .3

متغيرشتای پتووشو را ، و فرضيه و انواع آ ، و انواع آ ، محدوديت شاي پووشو، ستواتت پتووشو .4

 شد. توضيح د

 را توضيح  دشد.   و کيفی انواع روش شای تحقيق کمی .5

 در خصوص روشها و ابزار جمع آوری اطالعات توضيح دشد. .6

 اشميت رعايت اصول اخالقی در پووشو شای انسانی را بيا  نمايد. .1

 چگونگي ارائه نتاي  پووشو را بيا  کند.  .8
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رضتتتيه شتتتا، متغيرشتتتا، و )اشتتتداف ، ستتتواتت پتتتووشو، فاجتتتزا  و چهتتتارچوو يتتتک طتتترپ تحقيقاتی .9

 نمايد. را توصيف  محدوديتها(

  .يک پروپوزال تحقيقاتی تهيه و ارائه کند .11

 با اصول نقد مقاتت تحقيقی آشنا شود.  .11

  آشنا شود.  IRCTدر سامانه  با نحوه ثبت کارآزمايی .12

 

 و رفتاری به تفکيک هر جلسه اهداف کلی

 جلسه اول 

 اهداف کلی -

 :در پايا  دانشمو قادر باشد

 فرا بگيرد.اشميت پووشو را در پرستاری را  .1

 موضوع پووشو را فرا بگيرند.معيارشا و منابع انتباو  .2

 اهداف رفتاری  -

 در پايا  دانشمو قادر باشد:

 اشميت پووشو را در پرستاری را بيا  کند .1

 معيارشای انتباو موضوع پووشو را ذکر کند. .2

 منابع انتباو موضوع را بيا  کند. .3

 رای پروژه تحقيقاتی خويو انتباو کند.موضوع مناسر ب .4

 

 جلسه دوم 

 اهداف کلی -

 در پايا  دانشمو قادر باشد:

 با اشميت بيا  مساله آشنا شود.  .1

 را فرا بگيرد. بررسی متو  نحوه انمام  .2

 اهداف رفتاری  -

 در پايا  دانشمو قادر باشد: 

 برای موضوع انتبابی، بيا  مساله بنويسد. .1

 يح دشد.اشميت  بررسی متو  را توض .2

 برای موضوع انتبابی، سه مورد بررسی متو  انمام دشد.  .3

 

 جلسه سوم 

 هدف کلی -

 شای پووشو را فرا بگيرد.  نحوه تنظيم اشداف پووشو، پرسو شا يا فرضيهدر پايا  دانشمو قادر باشد 

 اهداف رفتاری  -
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 در پايا  دانشمو قادر باشد: 

 نحوه تنظيم اشداف پووشو را توضيح دشد.  .1

 ظيم سواتت پووشو را توضيح دشد.نحوه تن .2

 نحوه تنظيم فرضيه شای پووشو را توضيح دشد. .3

 برای موضوع انتبابی، اشداف پووشو، سواتت پووشو، و فرضيه شای پووشو را  انمام دشد.  .4

 

 جلسه چهارم 

 هدف کلی -

شاي  و محدوديتپيو فرضها ، متغيرشاي پووشو، تعريف واژه شادر پايا  دانشمو قادر باشد  .1

 را فرا بگيرد. وشوپو

 اهداف رفتاری  -

 در پايا  دانشمو قادر باشد: 

 دليل و نحوه تعريف واژه شا را توضيح دشد. .1

 جدول متغيرشا را برای  متغيرشای موضوع انتبابی، تکميل کند.  .2

 شاي پووشو را توضيح دشد و نحوه برخورد با آنها را بيا  کند.  محدوديت .3

 ای پووشو را ذکر کند. در خصوص موضوع انتبابی، پيو فرضه .4

 

 جلسه پنجم 

 هدف کلی -

 آشنا شود. کمی با انواع روشهای تحقيق در پايا  دانشمو قادر باشد  .1

 اهداف رفتاری  -

 در پايا  دانشمو قادر باشد: 

 تقسيم بندی انواع روشهای تحقيق را بيا  کند.  .1

 ها را بيا  کند. انواع روشهای تحقيق مشاشده ای و مداخله ای را نام برده و خصوصيات آن .2

 انواع روشهای تحقيق مشاشده ای و مداخله ای را نام برده و خصوصيات آنها را بيا  کند. .3

 

 جلسه ششم 

 هدف کلی -

 آشنا شود  کيفی با انواع روشهای تحقيقدر پايا  دانشمو قادر باشد  .1

 اهداف رفتاری -

 ا  کند. انواع ملالعات کيفی و کاربرد آنها را بيدر پايا  دانشمو قادر باشد  .1

 

  هفتمجلسه 

 هدف کلی -
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 آشنا شود.  روشها و ابزار گردآوري اطالعاتدانشمو با انواع  .1

 اهداف رفتاری  -

 در پايان دانشجو قادر باشد: 

 خصوصيات و معاير انواع روشها و ابزار گردآوري اطالعات را فهرست کند.  .1

 . انتباو کند با ذکر دليل ابزار مناسر را برای موضوع انتبابی خويو، .2

 

 جلسه هشتم 

 هدف کلی -

 را فرا بگيرد. روايی و پايايی ابزاردانشمو  .1

 اهداف رفتاری  -

 در پايا  دانشمو قادر باشد: 

 اشميت تعييد روايی و پايايی ابزار را ذکر کند.  .1

 انواع روشهای تعييد روايی و پايايی ابزار را بيا  کند.  .2

 

 جلسه نهم 

 هدف کلی -

 را فرا بگيرند.نامه  کتبی آگاشانه  رضايت و نحوه تنظيم  اصول اخالقي در پووشودانشمويا   .1

 اهداف رفتاری  -

 در پايا  دانشمو قادر باشد: 

 اشميت رعايت اصول اخالقی در پووشو شای انسانی را بيا  نمايد. .1

 موازيد اخالقی در پووشو را بيا  کند. .2

 موضوع انتبابی خويو را فهرست کند. خصوص موازيد اخالقی در  .3

 يم رضايت نامه کتبی را توضيح دشد. نحوه تنظ .4

 دهم جلسه 

 هدف کلی -

 در پايا  دانشمو قادر باشد: 

 د. را فرا بگيراجزا و چهارچوو يک طرپ تحقيقاتی  .1

  د.را فرا بگير مربوط به پروژه خويو  چگونگی تهيه طرپ تحقيقاتی .2

 اهداف رفتاری  -

 در پايا  دانشمو قادر باشد: 

 تی را توضيح دشد. اجزا و چهارچوو يک طرپ تحقيقا .1

 برای موضوع انتبابی خويو، يک طرپ تحقيقاتی بنويسد.  .2

 

 يازدهم جلسه 



5 
 

 هدف کلی -

 آشنا شود. IRCTدر پايگاه  نحوه ثبت کارآزمايی شای بالينیدانشمو با  .1

 اهداف رفتاری  -

  را توضيح دشد.  IRCTنحوه ثبت کارآزمايی شای بالينی در پايگاه  پايا  دانشمو قادر باشددر  .1

 دوازدهم لسهج 

 هدف کلی -

 را فرا بگيرد. نقد و بررسی مقاتتدانشمو اصول  .1

 اهداف رفتاری  -

 مقاتت تحقيقی را در رشته خويو مورد نقد قرار دشد. در پايا  دانشمو قادر باشد  .1

 

 سيزدهم جلسه 

 هدف کلی -

 آشنا شود.  چگونگي ارائه نتاي  پووشودانشمو با  .1

 اهداف رفتاری  -

 باشد:  در پايا  دانشمو قادر

 انواع روشهای ارائه نتاي  پووشو را ذکر کند. .1

 بيا  کند. در ممامع علمی را  اصول ارايه پوستر  .2

 اصول انمام سبنرانی در ممامع علمی را بيا  کند. .3

 اصول  تهيه گزارش نهايی را بيا  کند. .4

 اصول کلی تهيه مقاله را بيا  کند. .5

 

 الی هفدهم  چهاردهم جلسات 

 هدف کلی -

 د.آشنا شو شای  تحقيقاتی نحوه تهيه طرپدانشمو با 

 اهداف رفتاری  -

و در کالب در قالر در پايا  دانشمو قادر باشد برای موضوع انتبابی خويو، يک پروپوزال کامل بنويسد 

 ه کند. پاورپوينت ارائ

 نحوه تدريس 

،  ط دانشتمويا توستتکتاليف  انمتام ، پرسو و پاسخ، بحث گروشی ، سبنرانيروش ارائه ايد درب به صورت 

 باشد.  و نقد و بررسی تکاليف عملی دانشمويا  می

 

 وسايل کمک آموزشی مورد نياز

 رايانه و پروژکتور 

 يابیشنحوه ارز   
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 نمره 1حضور فعال و منظم :  .1

 نمره 5: تهيه و ارائه يک پروپوزال .2

 نمره 2خارجی: و يک مقاله يک مقاله داخلی و بررسی نقد  .3

 نمره 1 : مربوط به شر جلسه تکاليف پيگيری و انمام .4

 نمره 11:آزمو  پايا  ترم به صورت تشريحی .5

 منابع پيشنهادی .6

7. - Nursing Research: Method, Critical Appraisal Utilization. Mosby (last 

edition). 

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

 صديقه. روش تحقيق در علوم پزشکی و بهداشت عابد سعيدی،  ژيال . اميرعلی اکبری،  -  .9

 معماريا ، ربابه و شمکارا . کاربرد اصول و روشهای تحقيق در پرستاری  - .11

 صلصالی، مهوش و شمکارا . تحقيق در پرستاری - .11

گروه مولفيد )دکتر حسيد ملک افضلی و شمکارا (. روش شناسی پووشو شای کاربردی در  - .12

 اه علوم پزشکی تهرا علوم پزشکی. انتشارات دانشگ

 خدمت، حسيد و شمکارا . روش تحقيق در علوم پزشکی  - .13

 دشقا  نيری،  ناشيد؛ اسدی نوقابی، احمدعلی. اصول تحقيق پرستاری)ترجمه ( - .14

 انصاری، حسيد؛ اکبری، ممتبی. کاربرد آمار در تحقيقات پزشکی  .15
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 رئوس مطالب درهر جلسه

 پيش نيازها موضوع جلسه 

آشنايي با پووشو در پرستاري، انتباو موضوع، منابع انتباو موضوع، معرفي درب،   .1

 ولويت موضوعاتعييد 

- 

  CDشمراه داشتد تکاليف در قالر  بيا  مسئله، بررسی متو   .2

 CDشمراه داشتد تکاليف در قالر  تنظيم اشداف پووشو، پرسو شا يا فرضيه شای پووشو   .3

 شاي پووشو ديتتعريف واژه شا، متغيرشاي پووشو،  محدو  .4

 

 CDشمراه داشتد تکاليف در قالر 

 انواع تحقيق کمی –روشهاي تحقيق   .5

 

 CDشمراه داشتد تکاليف در قالر 

 CDشمراه داشتد تکاليف در قالر  کيفیانواع تحقيق  –روشهاي تحقيق   .6

 روشها و ابزار گردآوري اطالعات  .1

 

 CDشمراه داشتد تکاليف در قالر 

 CDشمراه داشتد تکاليف در قالر  ارروايی و پايايی ابز  .8

 CDشمراه داشتد تکاليف در قالر  نامه  رضايت-اصول اخالقي در پووشو  .9

 CDشمراه داشتد تکاليف در قالر  اجزا و چهارچوو يک طرپ تحقيقاتی، چگونگی تهيه طرپ تحقيقاتی  .11

 CDشمراه داشتد تکاليف در قالر  نحوه ثبت کارآزمايی شای بالينی  .11

 CDشمراه داشتد تکاليف در قالر  بررسی مقاتت نقد و  .12

 CDشمراه داشتد تکاليف در قالر  چگونگي ارائه نتاي  پووشو  .13

پرينت پروپوزال به شمراه با   ارايه نقد مقاله  -شای  تحقيقاتی ارائه طرپ  .14

 پاورپوينت

پرينت پروپوزال به شمراه  ارايه نقد مقاله -شای  تحقيقاتی ارائه طرپ  .15

 ينتپاورپو

پرينت پروپوزال به شمراه  ارايه نقد مقاله -شای  تحقيقاتی ارائه طرپ  .16

 پاورپوينت

پرينت پروپوزال به شمراه  ارايه نقد مقاله -شای  تحقيقاتی ارائه طرپ  .11

 پاورپوينت
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