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  شرح درس:

مراحل مختلف یک طرح تحقیقاتی آشنا شده و در نهایت قادر پژوهش علمی در علوم بهداشتی اهمیت ویژه اي دارد. در این درس دانشجویان با فرآیند تدوین 
  خواهند بود به طور فردي یا گروهی یک پروژه تحقیقاتی را از ابندا تا انتها تدوین و ارائه نمایند.

   :کلی هدف

  این درس آشنایی دانشجویان با روش پژوهش علمی در علوم بهداشتی و مراحل مختلف پژوهش به منظور قادر بودن به: هدف از

 انتخاب موضوع مورد مطالعه -
 تدوین طرح و اجراي پژوهش -
 نوشتن گزارش پژوهش -

  :اهداف رفتاري

 .شود آشنا تحقیق روش اصول بادانشجو 

 .کند بیان را تحقیق مراحلدانشجو بتواند 

 .دهد شرح.. و. فرضیه اهداف، نوشتن و موضوع انتخاب چگونگیدانشجو بتواند 

 .دهد شرح را مسئله بیان متون، مروري پنداشتی، چارچوبدانشجو بتواند 

 .کند بیان را کیفی و کمی مطالعات تفاوتدانشجو بتواند 

 .شود آشنا تحلیلی و توصیفی مطالعات انواع بادانشجو 

 .شود آشنا تجربی نیمه و تجربی مطالعات انواع بادانشجو 

 .بیاموزد را مطالعه به ورود مشخصات و محیط جامعه،دانشجو 

 .دهد شرح را گیري نمونه هاي روشدانشجو بتواند 

 .دهد شرح را مطالعه پایایی و رواییدانشجو بتواند 

 .بیاموزد را پژوهشی طرح یک نگارش نحوهدانشجو بتواند 
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 .شود آشنا نویسی مقاله نقد و اصول بادانشجو 

 .دهد شرح را پژوهشی هاي تورش و خطاها انواعدانشجو بتواند 

 .بیاموزد ا ر پژوهش اخالقدانشجو 

 

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر حسب نیاز  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  تدریس خواهد شد.

طه با موضوع در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و همچنین در راب
  درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  

  ابی دانشجو:روش ارزشی

 نمره)12نمره )                                  ارزشیابی پایانی (8ارائه پروپوزال  (

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

  هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار می کیرد. تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در

  

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  

  منابع:

  1396، جامعه نگر، انشارات چهارم. آمار و روش تحقیق در علوم پزشکی و پرستاري. چاپ حجتی، حمید

Denise F. Polit, Cheryl Tatano Beck. Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice.2017 

Susan K. Grove, Nancy Burns, Jennifer Gray. Understanding Nursing Research: Building an Evidence-Based Practice.2014 
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
  دکتر مظفري نیا  اصول روش تحقیق  12-10  26/6/98  1
2  2/7/98  12-10   دکتر مظفري نیا  مراحل تحقیق 
3  9/7/98  12-10   دکتر مظفري نیا  انتخاب موضوع و نوشتن اهداف،فرضیه و ... 
4  16/7/98  12-10   دکتر مظفري نیا چارچوب پنداشتی، مروري متون، بیان مسئله 
5  23/7/98  12-10   دکتر مظفري نیا کیفی تفاوت مطالعات کمی و 
6  30/7/98  12-10   دکتر مظفري نیا انواع مطالعات توصیفی و تحلیلی 
7  14/8/98  12-10   دکتر مظفري نیا  انواع مطالعات تجربی و نیمه تجربی 
8  21/8/98  12-10   دکتر مظفري نیا  ارائه تکالیف 
9  28/8/98  12-10   زاده دکتر آخوند  جامعه، محیط و مشخصات ورود به مطالعه 
10  5/9/98  12-10  دکتر آخوند زاده  روش هاي نمونه گیري 

11  12/9/98  12-10  دکتر آخوند زاده  روایی و پایایی مطالعه 

12  19/9/98  12-10  دکتر آخوند زاده  نحوه نگارش یک طرح پژوهشی 

13  26/9/98  12-10  دکتر آخوند زاده  اصول و نقد مقاله نویسی 

14  3/10/98  12-10  دکتر آخوند زاده  خطاها و تورش هاي پژوهشیانواع  

15  10/10/98  12-10  دکتر آخوند زاده  اخالق پژوهش 

16  17/10/98  12-10  دکتر آخوند زاده  ارائه تکالیف 

 


