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 اهداف آموزشی

 :اولیه نگارش یک پروپوزال کلی و روند انجام تحقیق در پرستاری و کسب مهارت اصول  آشنایی با  هدف کلی 

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیراقادر باشد: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 حیطه شناختی 

 تولید و توسعه دانش مبتنی بر شواهد مورد بحث قرار دهد.ضرورت انجام تحقیقات پرستاری را در جهت  -1

 مراحل اجرای یک تحقیق کمی را توضیح دهد. -2

 متدولوژی تحقیق را به تفکیک انواع مطالعات کمی شرح دهد. -3

 انواع روشهای نمونه گیری با ذکر معایب و محسنات هر یک را ذکر نماید. -4

 نات و معایب ذکر نماید.روش های مناسب جمع آوری اطالعات را با ذکر محس -5

 اعتبار و اعتماد علمی ابزار جمع آوری اطالعات را توضیح دهد. -6

 عواملی که منجر به محدودیت تحقیق می شوند را شرح دهد. -7

 سوءگیری و انواع آن را تعریف نموده و نقش آن بر اعتبار نتایج تحقیق تشخیص دهد. -8

 مالحظات اخالقی  در پژوهش را شرح دهد. -9

 حرکتی: حیطه روانی 

 مراحل نگارش یک پروپوزال را با انجام تکالیف کالسی جلسات مختلف، گام به گام انجام دهد. -1

 یک طرح تحقیقاتی بر اساس پروپوزال پایان نامه تدوین و ارائه نماید.  -2

 طرح پیشنهادی گروه را به کمیته تحقیقات دانشجویی تحویل دهد. -3

  عاطفیحیطه:  

 کسب نموده و ارتقا دهد.انگیزه برای انجام پژوهش را  -1

 اصول اخالقی را در انجام پژوهش مد نظر قرار داده و این اصول را در انجام تحقیق به کار گیرد -2
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 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک          ب               جورنال کال گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 جزوه  کتاب
           پاورپوینت

                               

              وایت بورد
                            

 نمودار/ چارت کاتالوگ/ بروشور تصویر/ عکس

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده واقعیو لوازم اشیاء  ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 منابع برای مطالعه بیشتر شامل کتا ب، مقاالت و پایگاه های معتبر  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 جامعه زمایشگاهیآ الینیب مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 تشکیل گروه های کالسی جهت انجام گام به گام نگارش یک پروپوزال

 تکالیف کالسی ارائه بازخورد به  

 ارائه بازخورد به پروپوزال نهایی

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
ارائه بموقع تکالیف تعیین شده ، اخذ فیدبک و اصالح تکالیف. تدوین و ارائه بموقع پروپوزال نهایی؛ اخذف فیدبک و اصالح  آماده سازی و

 پروپوزال

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
شده در  تعیین وزشیآم تکالیف و مناسب موقع به انجام آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت در کالس، کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ روند تدریس،

 : مجازها

  محدودیتها:

 (بالینی/عرصه/های ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهی توصیه
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 و توجه به ارزش های فرهنگی و اجتماعیجمع آوری اطالعات رعایت مالحظات اخالقی در حین 

 فهرست منابع درسی

 

 عزت اهلل و سیف نراقی مریم. روشهای تحقیق و  چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی.تهران: ا. بدر. نادری ، -1

برنز سوزان و گرو نانسی. روش تحقیق پرستاری. اجرا، نقد و کاربرد. مترجمین: ناهید دهقان نیری و همکاران. تهران: انتشارات اندیشه  -2

 1394رفیع. 

 ری صدیقه. روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت.تهران:ا. سالمی.عابدسعیدی ژیال و امیر علی اکب -3

 ر پرستاری. مترجم: حیدرعلی عابدی و همکاران. تهران: ا. بشرا.ی دهالوی ایمی و هیلر استفانی. تحقیقات کیف -4

. احمد بخش، اضیف داوود، زاده،ی شجاع. محمد احمدپور،. محمود ،یمحمود. رفعت ،یامام دیس. حسن افتخار،. محسن ،یصفار -5

 سوم چاپ. سبحان انتشارات(. 1393) سالمت ارتقاء و آموزش در پژوهشی ها روش. رضا دیس سده،ی نیحس. اهلل فضل پور،ی غفران

6- Grove Susan K, Gray Jennifer R., Burns Nancy. Understanding Nursing Research: An evidence 
based practice. 6th edition. Philadelphia: W.S. Sunders.5102 

7- Polit Denise F. & Hungler  Berndett P. Nursing research principles and methods. Philadelphia: J.B. 
Lippincott.  

 

 یابیارزروش 

 مصاحبه چک لیست طصحیح / غل جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 

Clinical 

Work 

Sampling 

Log Book 
 

363 3 Portfolio PUZZLE  PMP SCT 
CRP 

 

 سایر: 
 

 8نمره،  عملی:    11نمره: نظری 10) ازبارم بندی نمره 

 نمره 4 :ارائه پروپوزال 4: کالسیتکلیف  نمره 1:حضور و مشارکت فعال

 نمره 10  :/ دورهامتحان پایان ترم    

 نمره تشویقی 1ارائه پروپوزال به کمیته تحقیقات دانشجویی:  ارد:سایر مو
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه نظری

شماره 

 جلسه
 عنوان جلسه 

مکان 

آموزش 

)مجازی، 

 بالینی(

 مالحظات

 13-12ساعت کالسی: چهارشنبه ها  مجازی ق، روش انتخاب عنوانیتحق تیماه بایی معرفی طرح درس، آشنا 1

 پژوهش اتیفرض و اهداف، سواالتئله، بیان مس 2

 

 مجازی
 

 

  مجازی تعاریف واژه ها، انواع متغیر  3

  مجازی ابزار تحقیق پایایی و روایی 4

5 
 محیط پژوهش ، جامعه پژوهش، روش های نمونه گیری

 
  مجازی

  مجازی انواع مطالعات 6

  مجازی ادامه انواع مطالعات 7

  مجازی داده هاروش های جمع آوری  8

  مجازی انواع خطاهای پژوهشی 9

  مجازی اخالق پژوهش و محدودیت های پژوهش 13

  مجازی انتشار یافته ها 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی
شماره 

 جلسه
 مالحظات) مهلت ارائه( عنوان جلسه 

  ارائه عنوان 1
 
 
 
 
 

 
 و ارائه مجدد اخذ بازخورد از مدرس و اصالح
 در کلیه جلسات

 

 ارائه اهداف ) کلی، جزئی، کاربردی( 2

 فرضیات و سواالت پژوهشیارائه  3

 بیان مسئله رائها 4

 انواع متغیرارائه  5

 تعریف واژه های کلیدی 6

 تعیین پایایی و روایی ابزار پژوهش 7

 محیط پژوهش ، جامعه پژوهش، روش های نمونه گیری 8

 مشخص نمودن روش پژوهش 9

 ارائه روش جمع آوری اطالعات 13

 بیان انواع خطاها و روش کاهش آن ها 11

 تعیین مالحظات اخالقی 12

 نگارش پروپوزال نهایی 13

 
 


