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 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 دانشكده پرستاری و مامایي زنجان 

 طرح دوره جامع

 

 نام درس:

 روش تحقیق در

 هوشبری

 1 میزان واحد: ■تئوری  نوع درس:

 % 52 میزان واحد: ■عملي 

 میزان واحد: بالیني 

 15:و عملي  تعداد جلسات تئوری

اسي كارشنتحصيلي:   نام رشته

2ترم هوشبری  

 تعداد دانشجویان:

اتاق عمل و هوشبری گروه  آموزشي:  

 

 :دروس پيشنياز

         دوم    ■اول      نيمسال  

 79-79 :يسال تحصيل 

 

52/9/79:شروع كالستاریخ   

:تاریخ شروع كارآموزی  

:پایان كالستاریخ   

:یكارآموز تاریخ پایان  

ه دانشکد: محل برگزاری كالس

   پرستاری

كار عملي:محل برگزاری   

:محل برگزاری امتحان  تاریخ و ساعت امتحان:  

 دكتر نسرین جعفری اسامي مدرسين:

 Jafari_ns@zums.ac.ir :نحوه ی تماس با مدرسين

، هوشبریكه از بین مشکالت مربوط به  در این درس با ارائه مطالب علمي در زمینه فرایند پژوهش از دانشجویان خواسته مي شود:شرح درس

یک مشکل را برگزیده و با انتخاب یک روش تحقیق مناسب به صورت گروهي یک طرح پژوهشي ارائه دهند. همچنین بر اهمیت و چگونگي 

 و همکاری در انتشار نتایج تحقیقات تاكید مي شود. هوشبریرعایت نکات اخالقي و بکارگیری نتایج تحقیقات در حیطه های مختلف 

  

 اهداف كلي  

روش های متداول تحقیق در علوم پزشکي و نحوه استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده به منظور آماده سازی جهت همکاری در آشنایي با 

 فعالیت های پژوهشي

 :نظریاهداف اختصاصي 
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 آشنایي دانشجویان با:

 روش های علمي پژوهش و مراحل آن .1

 اهداف، فرضیه، سوال های پژوهشبیان مسئله،موضوع پژوهش،  .5

 تعریف واژه ها، جامعه، نمونه و محیط پژوهش .3

 متغیرهای پژوهش .4

 انواع پژوهش  .2

 روش های جمع آوری داده ها .9

 روایي و پایایي، اعتبار داخلي و خارجي .9

 اصول اخالقي در پژوهش .8

 به كارگیری نتایج تحقیقات در عمل .7

 انتشار نتایج تحقیقات .11

 اهداف اختصاصي عملي:

 ین طرح پژوهش گروهيبه كارگیری فرایند پژوهش در تدو 

 تمرین مباحث آموزش داده شده به صورت عملي 

 

 شيوه تدریس  

 سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي

 ابزار آموزشي  

 ویدئو و پروژكتور، نرم افزار پاورپوینت، وایت برد

  

 :انیدانشجو فیوظا

 .ندینما تالش خود،ي قاتیتحق طرح نیتدو دري نترنتیا وی ا كتابخانهی جستجو و شده سیتدر مطالب از استفاده با

 .ابندی حضور كالس در بتیغ بدون و منظم طور به

 .باشند داشته فعال مشاركت ها بحث در و افتهی حضور كالس در مطالعه باي درس میتقو به توجه با

 .ندینما ارائه را خود فیتکال مقرر خیتار در

 

 :ارزشيابي  

 %2حضور فعال در كالس 

 %21آزمون پایاني 
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 %51ارائه تمرینات عملي 

 %52ارائه طرح تحقیقاتي گروهي 

 :منابع  

 اول چاپ.  عیرف شهیاند انتشارات.  دی،ناه ریین دهقان: مترجم( .  1384)  پرستاری قیتحق اصول.  هنگلر بک، ، تیپول .1

 لیجل دیس نظری ه،یرق این فیشر دیحم دیس: نیمترجم(. 1387) كاربرد وي ابی،ارز روشها: پرستاری قیتحق اصول. بک ت،یپول .5

 اول چاپي. دجیه میحک انتشارات. دییس

 دوم چاپي . سالم نشر(.  1387)  بهداشت وي پزشک علوم در قیتحق روش.  الیژ دی،یسع عابد .3

 

 منابع دیگر برای مطالعه بیشتر 

- Denise F polit (5002) .study guide to accompany essential of nursing research.6th Ed 

- Burns N.and Groves S.(5002). The practice of nursing research.2th Ed 

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

 1چاپ. سبحان انتشارات(. 2131) سالمت ارتقاء و آموزش در پژوهشی ها روش. رضا دیس سده،ی نیحس

جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه  مدرسين 

52/9/79 شنبه اول  4-5 معارفه،تعریف تحقیق و اهمیت آن،  

و عنوان انتخاب موضوع  

 دكتر جعفری

1/9/79 شنبه دوم  4-5 یه، تدوین فرض مرور متون،بیان مسئله، 

و سواالت پژوهش اهداف  

⁄⁄ 

12/9/79 شنبه سوم  4-5  ⁄⁄ تعریف واژه ها، محیط و جامعه پژوهش 

55/9/79 شنبه چهارم  4-5  ⁄⁄ روش نمونه گیری 

57/9/79 شنبه پنجم  4-5  ⁄⁄ انواع متغیر 

9/8/79 شنبه ششم  4-5 روایي و پایایي روش های كنترل اعتبار  

 دروني و بیروني

⁄⁄ 

13/8/79 شنبه هفتم  4-5  ⁄⁄ انواع روش ها 

51/8/79 شنبه هشتم  4-5  ⁄⁄ انواع روش ها 

59/8/79 شنبه نهم  4-5  ⁄⁄ روش های گردآوری داده ها ، سوگیری 

4/7/79 شنبه دهم  4-5 قیقمالحظات اخالقي، انتشار نتایج تح   ⁄⁄ 

11/7/79 شنبه یازدهم  4-5  ⁄⁄ تحلیل و انتشار یافته ها 

18/7/79 شنبه دوازدهم  4-5  ⁄⁄ تدوین طرح تحقیقاتي 

 


