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آشنايی با روشهای متدداول تحقيدق در علدوم پزشد ی و نحدوه اسدتزاده اج نتداي         هدف کلی درس: 

   پژوهشهای انجام گرفته به منظور آماده ساجی جهت هم اری در فعاليت پژوهشی

 شرح درس 

در اين درس با ارايه مطالب علمی در جمينه فرايند پژوهش اج دانشجويان خواسته می شود کده  

، يده و با انتخاب روش تحقيق مناسباج بين مش الت مربوط به پرستاری، يک مش ل را برگز

يددک حددرو پژوهشددی ارايدده دهنددد. هممنددين بددر اهميددت و تگددونگی رعايددت ن ددات اخال ددی و بدده  

تاي  تحقيقات در حيطه های مختلف پرستاری و هم داری در انتشدار نتداي  تحقيقدات     کارگيری ن

 تاکيد ميشود. 

  اهداف کلی جلسات 

 در پايان اين درس دانشجو قادر خواهد بود:

 بيان کند.را  اجزا و تهارتوب يک حرو تحقيقاتیو در پرستاری را اهميت پژوهش  .1

 را فرا بگيرد. متون و انجام بررسی معيارهای انتخاب موضوع پژوهش .2

 .را فرا بگيرد ، هدف كلي و اهداف ويژه، تعريف واژه هاسئلهبيان م .3

متغيرهدای پدژوهش را توضدي     و ، فرضيه و انواع آن، و انواع آن، محدوديت هاي پژوهش، سدواتت پدژوهش   .4

 دهد. 

 انواع روش های تحقيق کمی را توضي   دهد.   .5

 توضي  دهد. در خصوص روشها و ابزار جمع آوری احالعات .6

 اهميت رعايت اصول اخال ی در پژوهش های انسانی را بيان نمايد. .7

 را بيان کند.  تگونگي ارائه نتاي  پژوهش .8

را  )اهدداف ، سدواتت پدژوهش، فرضدديه هدا، متغيرهدا، و محدددوديتها      اجدزا  و تهدارتوب يدک حددرو تحقيقاتی    .9

 نمايد. توصيف 

  .يک پروپوجال تحقيقاتی تهيه و ارائه کند .11
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 اصول نقد مقاتت تحقيقی آشنا شود. با  .11

  آشنا شود.  IRCTدر سامانه  با نحوه ثبت کارآجمايی .12

 

 هر جلسه و رفتاری به تفکیک اهداف کلی

 اول جلسه 
 ف کلیاهدا -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 فرا بگيرد.اهميت پژوهش را در پرستاری را  .1

 د.نفرا بگيررا موضوع پژوهش معيارها و منابع انتخاب  .2

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بيان کنداهميت پژوهش را در پرستاری را  .1

 را ذکر کند.معيارهای انتخاب موضوع پژوهش  .2

 منابع انتخاب موضوع را بيان کند. .3

 موضوع مناسب برای پروژه تحقيقاتی خويش انتخاب کند. .4

 

 دوم جلسه 

 ف کلیاهدا -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بيان مساله آشنا شود.  با اهميت .1

 را فرا بگیرد. بررسی متون نحوه انجام  .2

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 برای موضوع انتخابی، بيان مساله بنويسد. .1

 توضي  دهد.بررسی متون را  اهميت  .2

 برای موضوع انتخابی، سه مورد بررسی متون انجام دهد.  .3

 

 سوم جلسه 

 هدف کلی -

 را فرا بگيرد.  های پژوهش تنظيم اهداف پژوهش، پرسش ها يا فرضيهنحوه  و قادر باشددر پایان دانشج

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 را توضي  دهد.  تنظيم اهداف پژوهشنحوه  .1

 را توضي  دهد. پژوهش سواتتتنظيم نحوه  .2

 را توضي  دهد. تنظيم فرضيه های پژوهشنحوه  .3



3 
 

 انجام دهد.  را  فرضيه های پژوهش، و پژوهش ، سواتتاهداف پژوهش برای موضوع انتخابی، .4

 

 چهارم جلسه 

 هدف کلی -

را  هاي پژوهش محدوديتو پيش فرضها ، متغيرهاي پژوهش، تعريف واژه ها در پایان دانشجو قادر باشد .1

 فرا بگيرد.

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 ضي  دهد.را تو تعريف واژه هادليل و نحوه  .1

 جدول متغيرها را برای  متغيرهای موضوع انتخابی، ت ميل کند.  .2

 را توضي  دهد و نحوه برخورد با آنها را بيان کند.  هاي پژوهش محدوديت .3

 در خصوص موضوع انتخابی، پيش فرضهای پژوهش را ذکر کند.  .4

 

 پنجم جلسه 

 هدف کلی -

 آشنا شود. ی کمبا انواع روشهای تحقیق  در پایان دانشجو قادر باشد .1

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 تقسيم بندی انواع روشهای تحقيق را بيان کند.  .1

 انواع روشهای تحقيق مشاهده ای و مداخله ای را نام برده و خصوصيات آنها را بيان کند.  .2

 

 ششم جلسه 

 هدف کلی -

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

 اهداف رفتاری -

روشهای تحقيق مشاهده ای و مداخله ای را نام برده و خصوصيات آنها را  انواع در پایان دانشجو قادر باشد .1

 بيان کند. 

 

 هفتم جلسه 

 هدف کلی -

 آشنا شود.  روشها و ابزار گردآوري احالعاتدانشجو با انواع  .1

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 فهرست کند. را  روشها و ابزار گردآوري احالعاتخصوصيات و معايب انواع  .1

 انتخاب کند.  با ذکر دليل ابزار مناسب را برای موضوع انتخابی خويش، .2
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 هشتم جلسه 

 هدف کلی -

 را فرا بگیرد. روايی و پايايی ابزاردانشجو  .1

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 اهميت تعيين روايی و پايايی ابزار را ذکر کند.  .1

 انواع روشهای تعيين روايی و پايايی ابزار را بيان کند.  .2

 

 نهم جلسه 

 هدف کلی -

 را فرا بگيرند.نامه  کتبی آگاهانه  رضايت و نحوه تنظيم  اصول اخال ي در پژوهشدانشجویان  .1

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 اصول اخال ی در پژوهش های انسانی را بيان نمايد. اهميت رعايت .1

 مواجين اخال ی در پژوهش را بيان کند. .2

 موضوع انتخابی خويش را فهرست کند. خصوص مواجين اخال ی در  .3

 نحوه تنظيم رضايت نامه کتبی را توضي  دهد.  .4

 

 دهم جلسه 

 هدف کلی -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 د. را فرا بگير تیاجزا و تهارتوب يک حرو تحقيقا .1

  د.را فرا بگير مربوط به پروژه خويش  حرو تحقيقاتیتهيه تگونگی  .2

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 را توضي  دهد.  اجزا و تهارتوب يک حرو تحقيقاتی .1

 برای موضوع انتخابی خويش، يک حرو تحقيقاتی بنويسد.  .2

 

 یازدهم جلسه 

 هدف کلی -

 آشنا شود. IRCTدر پایگاه  کارآجمايی های بالينی نحوه ثبتدانشجو با  .1

 اهداف رفتاری  -

  را توضیح دهد.  IRCTدر پایگاه  نحوه ثبت کارآجمايی های بالينی پایان دانشجو قادر باشددر  .1

 دوازدهم جلسه 
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 هدف کلی -

 را فرا بگیرد. نقد و بررسی مقاتتدانشجو اصول  .1

 اهداف رفتاری  -

 اتت تحقيقی را در رشته خويش مورد نقد  رار دهد. مق در پايان دانشجو  ادر باشد .1

 

 سیزدهم جلسه 

 هدف کلی -

 آشنا شود.  تگونگي ارائه نتاي  پژوهشدانشجو با  .1

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 را ذکر کند. ارائه نتاي  پژوهشانواع روشهای  .1

 بيان کند. در مجامع علمی را  اصول ارايه پوستر  .2

 سخنرانی در مجامع علمی را بيان کند. اصول انجام .3

 اصول  تهيه گزارش نهايی را بيان کند. .4

 اصول کلی تهيه مقاله را بيان کند. .5

 

 الی هفدهم  چهاردهم اتجلس 

 هدف کلی -

 د.آشنا شو تحقيقاتی های  حرودانشجو با نحوه تهیه 

 اهداف رفتاری  -

و در کالس در  الب پاورپوينت روپوجال کامل بنويسد برای موضوع انتخابی خويش، يک پ در پايان دانشجو  ادر باشد

 ه کند. ارائ

 نحوه تدريس 

و  و نقدد  ، توسد  دانشدجويان  ت داليف   انجدام  ، پرسش و پاسد  ، بحث گروهی ، سخنرانيروش ارائه اين درس به صورت 

 باشد.  بررسی ت اليف عملی دانشجويان می

 

 وسايل کمک آموزشی مورد نياز

 رايانه و پروژکتور 

 يابیشنحوه ارز   

 نمره 1حضور فعال و منظم :  .1

 نمره 5: تهيه و ارائه يک پروپوجال .2

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

 نمره 1 : ت اليف مربوط به هر جلسه پيگيری و انجام .4

 نمره 11:و تستیآجمون پايان ترم به صورت تشريحی  .5
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 رئوس مطالب درهر جلسه

 پيش نيازها موضوع تاريخ 

معرفي درس، آشنايي با پژوهش در  21/6/95

منابع انتخاب پرستاري، انتخاب موضوع، 

 موضوع، تعيين 

 اولويت موضوع 

 

  CDدر  الب  همراه داشتن ت اليف ، بررسی متونبيان مسئله 27/6/95

تنظيم اهداف پژوهش، پرسش ها يا فرضيه  3/7/95

  های پژوهش

 CD الب در  همراه داشتن ت اليف

،  متغيرهاي پژوهش، تعريف واژه ها 11/7/95

 هاي پژوهش محدوديت

 

 CDدر  الب  همراه داشتن ت اليف

 انواع تحقيق کمی –روشهاي تحقيق  17/7/95

 

 CDدر  الب  همراه داشتن ت اليف

 CDدر  الب  همراه داشتن ت اليف انواع تحقيق کمی)ادامه  –روشهاي تحقيق  24/7/95
 شها و ابزار گردآوري احالعاترو 1/8/95

 

 CDدر  الب  همراه داشتن ت اليف

 CDدر  الب  همراه داشتن ت اليف روايی و پايايی ابزار 8/8/95
 CDدر  الب  همراه داشتن ت اليف نامه  رضايت-اصول اخال ي در پژوهش 15/8/95
، اجزا و تهارتوب يک حرو تحقيقاتی 22/8/95

 حرو تحقيقاتیتهيه تگونگی 

 CDدر  الب  همراه داشتن ت اليف

 CDدر  الب  همراه داشتن ت اليف نحوه ثبت کارآجمايی های بالينی 29/8/95
 CDدر  الب  همراه داشتن ت اليف نقد و بررسی مقاتت 6/9/95
 CDدر  الب  همراه داشتن ت اليف تگونگي ارائه نتاي  پژوهش 13/9/95
 نت پروپوجال به همراه با  پاورپوينتپري تحقيقاتی های  ارائه حرو 21/9/95
  تعطيل رسمی 27/9/95
 پرينت پروپوجال به همراه پاورپوينت تحقيقاتی های  رائه حروا 4/11/95
 پاورپوينت پرينت پروپوجال به همراه تحقيقاتی های  رائه حروا 11/11/95
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