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 مهدویانمیترا دكتر نام مدرس: 

 :آشنایی با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده به منظور  هدف كلی

 آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی

 

 اهداف ویژه: در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود:

 آشنا گردد درس طرح ارائهبا  -1

 را بداند درمانی بهداشتی های سیستم در پژوهش اهمیت  -2

 آشنا شود، عنوان نگارش و موضوع انتخاببا  -3

 را بداند (موضوع ضرورت و اهمیت زمینه،)مساله معرفی  -4

 آشنا شود متون بر مروریبا  -5

 را شرح دهد متغیرها فرض، پیش فرضیه، سؤاالت، اهداف، -6

 را بداند نظری و پنداشتی چارچوب ها، واژه تعریف -7

آشنا (تجربی هنیم و تجربی تاریخی، و نگر آینده نگر، گذشته تحلیلی همبستگی، و طولی مقطعی، توصیفی)كمی تحقیق روش انواعبا  -8

 شود

 را توضیح دهد پژوهش خطای نمونه، حجم گیری، نمونه های روش پژوهش، محیط پژوهش، نمونه و جامعه -9

 آشنا گردد(معایب و مزایا استفاده، نحوه انواع، تعریف،) ها داده آوری جمع ابزاربا   -10

 آشنا گردد ....(و بندی، رتبه لیکرت، های مقیاس پرسشنامه، مشاهده،) ها داده آوری جمع ابزاربا  -11

 را بداند بندی بودجه و زمانبندی طرح منابع، نگارش پژوهش، های محدودیت اخالقی، مالحظات -12

 آشنا گردد تحقیقات نتایج انتشاربا  -13

 را بداند (مقاله نگارش) پرستاری در تحقیق گزارش اصول  -14

 

 سخنرانی ، پاورپوینت، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 انحام فعالیت های عملی گروهی )كارگاه پروپوزال نویسی(

 

 



  شیوه ارزیابی دانشجو:

 (%10در بحث علمی ) فعال مشاركتكوییز و 

 (%25 ) آزمون میان ترم

 (%65) آزمون پایان ترم

 

 جلسه سه جلسه غیبت مجاز سپس كسر نمره و حذف درس 17به ازای هر  مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تأخیر دانشجو:

 

 آمادگی در امتحانات میان دوره وظایف و تکالیف دانشجو:

  

 مهم برای دانشجویان: سایر تذكرهای
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 واحد بجنورددانشگاه آزاد اسالمی             پرستاری  تحقیق در ی درسبندزمانجدول 

 ارائه طرح درس و اخذ نقطه نظرات دانشجویان ، اهمیت پژوهش در سیستم های بهداشتی درمانی هفته اول

  -انتخاب موضوع و نگارش عنوان ، معرفی مساله)زمینه، اهمیت و ضرورت موضوع( هفته دوم

 ، متغیرهاپیش فرض سؤاالت، فرضیه اهداف، هفته سوم

 كار عملی پیرامون مباحث بحث شده جلسات قبل  هفته چهارم

 مروری بر متون ،تعریف واژه ها، چارچوب پنداشتی و نظری هفته پنجم

 كار عملی پیرامون مباحث بحث شده جلسات قبل هفته ششم

 هفته هفتم
طولی و همبستگی، تحلیلی گذشته نگر، آینده نگر و تاریخی، تجربی و نیمه انواع روش تحقیق كمی)توصیفی مقطعی، 

 تجربی(

 جامعه و نمونه پژوهش، محیط پژوهش، روش های نمونه گیری، حجم نمونه، خطای پژوهش هفته هشتم

 ابزار جمع آوری داده ها )تعریف، انواع، نحوه استفاده، مزایا و معایب(روش ها   هفته نهم

 ابزار جمع آوری داده ها )مشاهده، پرسشنامه، مقیاس های لیکرت، رتبه بندی، و....( هفته دهم

 مالحظات اخالقی، محدودیت های پژوهش، نگارش منابع، طرح زمانبندی و بودجه بندی هفته یازدهم

 كار عملی پیرامون مباحث بحث شده جلسات قبل هفته دوازدهم

 بحث شده جلسات قبلكار عملی پیرامون مباحث  هفته سیزدهم

هفته 

 چهاردهم
 (مقاله نگارش) پرستاری در تحقیق گزارش انتشار نتایج تحقیقات و اصول

 كار عملی پیرامون مباحث بحث شده جلسات قبل هفته پانزدهم

 كار عملی پیرامون مباحث بحث شده جلسات قبل هفته شانزدهم

  

 

 


