بسمه تعالی

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﯾﺎﺳﻮج
ﻃﺮح درس روزاﻧ ه درس روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ-98 :

ﻋﻨﻮان درس  :روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در

ﻧﯿﻤﺴﺎل  :اول

99

رشته  :پرستاری

مقطع  :کارشناسی

پیش نیاز:

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري  :داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

ترم  :سوم
ﻣﺪرس :دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ رﻓﻌﺖ ﻣﺎه

کد درس:

هدف کلی:
دانشجو باید با وظایف خود در طول دوره آشنا شده و پس از گذراندن این کالس با تحقیق علمی ،ویژگیها و مراحل یک تحقیق
علمی اشنا شود .
اهداف اختصاصی :
در پایان درس از دانشجو انتظار می رود :
 oدانشجو باید پس از گذراندن این کالس موضوع تحقیق  ،ویژگیهای یک موضوع تحقیق مناسب و روشهای انتخاب موضوع
را تشریح کند.
 oدانشجو باید پس از گذراندن این کالس با روش نگارش بیان مسئله تحقیق و تعریف واژه ها و متغیرهای تحقیق آشنا

o
o
o
o
o
o

شود.
دانشجو باید پس از گذراندن این جلسه با روش انتخاب موضوع تحقیق و نگارش یک موضو ع مناسب آشنا شود
و بتواند از موضوع خود دفاع کند.
دانشجو باید پس از گذراندن این جلسه با روش انتخاب موضوع تحقیق و نگارش یک موضو ع مناسب آشنا شود
و بتواند از موضوع خود دفاع کند.
داانشجو باید پس از گذراندن این کالس با شیوه مرور منابع و نگارش پیشینه تحقیق اشنا شود.
دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با روش نگارش اهداف سواالت و فرضیات تحقیق و روشهای نمونه برداری در
تحقیقات آشنا شود.
دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با روش نگارش اهداف سواالت و فرضیات تحقیق و روشهای نمونه برداری در
تحقیقات آشنا شود.
دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با روشهای گرداوری داده ها و تعیین اعتماد و اعتبار ابزار پژوهش اشنا شوند.

منابع :
راهنمای روش تحقیق نگارش پایان نامه و مقاله
روشهای تحقیق در علوم پزشکی
نحوه محاسبه ی نمره ی پایانی:
حضور به موقع در کالس و نداشتن غیبت

1نمره

و شرکت فعال در کالس

1نمره

امتحان

میان ترم

امتحان پایان ترم

 6نمره
 12نمره

ﻧﺎم درس  :روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ2 :

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ

...................

ﺟﻠﺴﻪ 1دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ رﻓﻌﺖ ﻣﺎه

……………:

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به
منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

تعریف تحقیق ،روشهای تعیین
اولویت های تحقیقاتی ،انتخاب
موضوع پژوهش ،منابع انتخاب
موضوع را بیان کند

وسایل مورد نیاز

روش تدریس

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ

تکمیلی

آموزشی

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

سخنرانی

ارزیابی و فعالیت

منابع

ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (

ﻧﺎم درس  :روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮﻣﺮﺿﯿﻪ رﻓﻌﺖ ﻣﺎه

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ2 :
روز:

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ

...................

ﮐﻼس

روشهای تحقیق
علوم پزشکی
راهنمای روش
تحقیق و نگارش
پایان نامه

ﺟﻠﺴﻪ2

……………:

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به
منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

نحوه نوشتن یک عنوان با مبانی
علمی  ،بداند

روش تدریس

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ
سخنرانی

وسایل مورد نیاز

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (
ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (

روشهای تحقیق
علوم پزشکی
راهنمای روش
تحقیق و نگارش
پایان نامه

ﻧﺎم درس  :روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ:

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ

2
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ﺟﻠﺴﻪ: 3

……………:

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به
منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

وسایل مورد نیاز

روش تدریس

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

شناخت منابع اطالعاتی جهت
جمع اوری مطالعات
شناخت انواع دیتا بیس ها و
بازیافت مقاله
نحوه سرچ و جستجو

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

سخنرانی

ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (

روشهای تحقیق
علوم پزشکی
راهنمای روش
تحقیق و نگارش
پایان نامه

نحوه رفرنس دهی به منابع
نحوه مرور مطالعات را بشناسد.

ﻧﺎم درس  :روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ:

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ

2
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ﺟﻠﺴﻪ: 4

……………:

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به
منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

بیان مسله را بشناسد

روش تدریس

سخنرانی مباحثه ای

وسایل مورد نیاز

پاور پوینت

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (

روشهای تحقیق
علوم پزشکی

مبانی نظری بیان مسله را
بشناسد

ماژیک و وایت بورد

پرسش وپاسخ
سخنرانی

ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (

راهنمای روش
تحقیق و نگارش
پایان نامه

انواع پروتوکل های علیتی را
بشناسد

نام درس  :روش تحقیق در پرستاری

تعداد واحد:

ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮﻣﺮﺿﯿﻪ رﻓﻌﺖ ﻣﺎه

مدت کالس 2:ساعت

2

جلسه 5 :

روز ................... :کالس ……………:

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به
منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

تمرین کار عملی جهت نوشتن
عنوان و بیان مسله در کالس
درس جهت امادگی برای انتخاب
موضوع و تبحر در نوشتن بیان
مسله

ﻧﺎم درس  :روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻣﺪرس  :ﻣﺮﺿﯿﻪ رﻓﻌﺖ ﻣﺎه

وسایل مورد نیاز

روش تدریس

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ

تکمیلی

آموزشی

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

سخنرانی

ارزیابی و فعالیت

منابع

ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ:

2
...................

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ

روشهای تحقیق
علوم پزشکی
راهنمای روش
تحقیق و نگارش
پایان نامه

ﺟﻠﺴﻪ: 6

……………:

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به
منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی

اهداف رفتاری

تنظیم اهداف و انواع اهداف را
بشناسد و جهت عنوان
خوداهداف را بنویسد
مبانی علمی نگارش اهداف را فرا
بگیرد

ﻧﺎم درس  :روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري

وسایل مورد نیاز

روش تدریس

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ

تکمیلی

آموزشی

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

سخنرانی

ارزیابی و فعالیت

منابع

ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ:

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ

2
...................
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روشهای تحقیق
علوم پزشکی
راهنمای روش
تحقیق و نگارش
پایان نامه

ﺟﻠﺴﻪ: 9

……………:

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به
منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

مبانی نظری پردازش فرضیه های
پژوهش را فراگیرد.
انواع فرضیه های پژوهش را
بشناسد
با ازمون فرضیه و میزان خطای
نوع اول و دوم و مفهوم الفا و
میزان آشنا شود

روش تدریس

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ
سخنرانی

وسایل مورد نیاز

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (
ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (

روشهای تحقیق
علوم پزشکی
راهنمای روش
تحقیق و نگارش
پایان نامه

ﻧﺎم درس  :روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ:

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ

2
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ﺟﻠﺴﻪ: 9
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هدف کلی :آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به
منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

وسایل مورد نیاز

روش تدریس

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

مفهوم متغییر پژوهش را بشناسد
انواع متغییرهای کیفی  ،کمی
اسمی و رتبه ای راتوضیح دهد.
متغییر مستقل و غیر مستقل را
تمایز دهد.

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

سخنرانی

آزمون پایان ترم (

متغییر مخدوش کننده را تعریف
کند

ﻧﺎم درس  :روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري

ازمون میان ترم(

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ:
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2
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روشهای تحقیق
علوم پزشکی
راهنمای روش
تحقیق و نگارش
پایان نامه

ﺟﻠﺴﻪ: 7

……………:

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به
منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

حل تمرین و نوشتن اهداف و
فرضیه های و متغییر های
پژوهش تکلیف شده

روش تدریس

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ
سخنرانی

وسایل مورد نیاز

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (
ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (

روشهای تحقیق
علوم پزشکی
راهنمای روش
تحقیق و نگارش
پایان نامه

ﻧﺎم درس  :روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ:

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ

2
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هدف کلی :آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به
منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

شناخت انواع مطالعات توصیفی و
تجربی  ،کوهرت ،مورد و شاهدی
 ،و کارآزمایی بالینی

وسایل مورد نیاز

روش تدریس

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ

تکمیلی

آموزشی

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

سخنرانی

ارزیابی و فعالیت

منابع

ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (

ﻧﺎم درس  :روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ:

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ

2
...................
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روشهای تحقیق
علوم پزشکی
راهنمای روش
تحقیق و نگارش
پایان نامه

ﺟﻠﺴﻪ: 11

……………:

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به
منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

تعداد نمونه ،نمونه گیری و طرح
جمع آوری دادهها بشناسد
شرایط ورود و خروچ ازمطالعه

روش تدریس

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ
سخنرانی

وسایل مورد نیاز

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (
ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (

روشهای تحقیق
علوم پزشکی
راهنمای روش
تحقیق و نگارش
پایان نامه
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منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

تمرین و بحث و حل مسله در
مورد شناخت نوع مطالعاله
انتخاب شده توسط دانشجویان و
اصالح آن ،و طراحی روش مطالعه
و جمع آوری نمونه
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وسایل مورد نیاز
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کوئیزو مشارکت در
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پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

سخنرانی

ارزیابی و فعالیت

منابع

ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (
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منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

شناخت انواع مخدوش کننده ها
شناخت مالحظات اخالقی
و نحوه انجام پیش آزمایی

روش تدریس

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ
سخنرانی

وسایل مورد نیاز

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد
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تکمیلی
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تحقیق و نگارش
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و محدودیت پژوهش
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وسایل مورد نیاز

روش تدریس

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

نحوه تنظیم داده ها ،نمایش داده
ها و تجز یه تحل یل داده ها را

بشناسد.
چگونه از داده ها به اهداف خود
برسد .

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

سخنرانی

ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (

روشهای تحقیق
علوم پزشکی
راهنمای روش
تحقیق و نگارش
پایان نامه

ازمون فرضیه را با داده های
بدست امده یاد بگیرد
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منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

نحوه انجام مبانی یک بحث
علمی در یک مطالعه را بشناسد

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

سخنرانی

ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (
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منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی
اهداف رفتاری

ادامه مطالب جلسه قبل جهت
توانمندی بیشتر دانشجو به
جزئیات ساختاری و نوشتاری
پروپوزال به صورت عملی

وسایل مورد نیاز

روش تدریس

سخنرانی مباحثه ای
پرسش وپاسخ

تکمیلی

آموزشی

کوئیزو مشارکت در
بحث علمی (

پاور پوینت
ماژیک و وایت بورد

سخنرانی

ارزیابی و فعالیت

منابع

ازمون میان ترم(
آزمون پایان ترم (
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تکمیلی

آموزشی

ادامه مطالب جلسه قبل جهت
توانمندی بیشتر دانشجو به
جزئیات ساختاری و نوشتاری
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روشهای تحقیق
علوم پزشکی
راهنمای روش
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