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 معرفی درس:
تحقیقات پرستاری انجام مطالعات نظامدار و هدفمندی است که برای خلق دانش جدید در رابطه با تجارب مربوط به سالمت و 

به دنبال پاسخ به سئواالت خود از طریق مشاهدات نظامدار  دانشجو پرستاری در این درسبیماری توسط پرستاران انجام می شود. 

هدف از این درس فراگیری نحوه انجام تحقیق بصورت علمی توسط دانشجویان و ثبت پدیده های مرتبط با پرستاری است. 

ص شیوع بیماری با توجه به شرایط به وجود آمده در خصو می باشد.کار بالینی خود  استفاده از نتایج تحقیقات درو پرستاری 

)با توجه  کلیه جلسات این درس به صورت مجازی برگزار خواهد شد و عدم امکان برگزاری کالسها به صورت حضوری، 91کووید 

به امکان تغییر شرایط بیماری با گذشت زمان ممکن است با نظر دانشکده، برگزاری جلسات از حالت مجازی به حضوری تغییر 

 شما از پیشرفتهای تکنولوژیکی برای فعال کردن و توانمند کردندر نظر داریم ستم یادگیری الکترونیکی از سی با استفاده .یابد( 

استاد مربوطه محتوای درس را  که توسط  در این درس .استفاده گرددمکان  در جهت یادگیری فارغ از زمان و گرامی دانشجویان

می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان  نوید در بخش منابع بارگذاری نرم افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه

تعیین شده محتوا را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را بزند. استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان 

مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است  یلیفاتک پاسخ دهی دانشجویان به تکالیف، ارزیابی الزم را انجام دهد. جهت این درس

در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غیر این صورت از نمره ارزشیابی ایشان کسر خواهد شد. جهت 

 تاریخ برگزاری آن مطابق با نظر دانشکده تعیین خواهد شد.در نظر گرفته شده که  پایان ترماین درس امتحان 

 

 پرستاری: کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:                         پرستاریگروه آموزشی:                        پرستاریدانشکده :    

 5/1 :  تعداد واحد تحقیق در پرستاری  :  نام درس

 نظری و عملی نوع واحد :

 11-11روز و ساعت برگزاری کالس:  شنبه،  ندارد پیش نیاز:

 79دانشکده پرستاری، کالس پرستاری ورودی  مکان برگزاری:

                                               دکتر بذرافشان مسئول برنامه :  

 seeder2007@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                                          19151129111شماره تماس دانشکده:  

                دکتر بذرافشانمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

 دکتر بذرافشان و تنظیم :  تهیه

 77شهریور ماه  تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 ی اين درس شامل موارد زير می باشد :عناوين كل
 چگونگی بیان  بیان ماهیت روش علمی، مراحل روش علمی و مراحل روش تحقیق، ویژگی های یک موضوع مناسب تحقیق و

 مساله تحقیق مورد نظر

  اتی توصیف مفهوم، متغیر، تعریف مفهومی و عملیبیان گزاره های تحقیق شامل هدف ها ، فرضیه ها و سوال های تحقیق

 متغیر ها و نحوه تشخیص و نام گزاری آنها

  بازنگری منابع و پی بردن به زمینه های مرتبط با موضوع پژوهشی، نحوه یافتن مدارک علمی به منظور پی بردن به سابقه

ارزشیابی پژوهش های مرتبط به موضوع تحقیق، شیوه های استفاده از منابع پژوهش های قبلی و یادداشت برداری از آنها، 

 مبتنی بر شواهد مدارک

 انواع روش های تحقیق کمی، انتخاب روش مناسب تحقیق برای یک موضوع تحقیق 

 انواع روش های مطالعه کیفی، تفاوت روش های کمی و کیفی 

 ار مفاهیم اعتبار درونی و برونی پژوهش، عوامل موثر بر اعتبار درونی و برونی پژوهش ها، بکارگیری روش های صحیح اعتب

 سنجی در ابزار مورد استفاده

 مفهوم پایایی در پژوهش، بکارگیری روش های صحیح سنجش پایایی در ابزار مورد استفاده 

 جامعه آماری، روش های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 

  افرادرعایت نکات اخالقی در پژهش، محافظت افراد مورد پژوهش، شناخت نقش کمیته های تحقیقی در احیای حقوق 

 هدف کلی

چگونگی بیان  دانشجو با ماهیت روش علمی، مراحل روش علمی و مراحل روش تحقیق، ویژگی های یک موضوع مناسب تحقیق و

 مساله تحقیق آشنا شود.
 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .مراحل انجام یک تحقیق به روش علمی را توضیح دهد 

 مناسب جهت تحقیق در رشته پرستاری را برشمارد. ویژگی های یک موضوع 

 .چگونگی نوشتن بیان مساله و بیان اهمیت یک موضوع تحقیقاتی را توضیح دهد 

 .یک موضوع تحقیقاتی متناسب با رشته پرستاری را انتخاب نماید 

  نظر تدوین کند.یک مساله تحقیقاتی با توجه به چالش های پیش رو در پرستاری را با رعایت معیارهای مورد 

 

 هدف کلی

دانشجو با چگونگی بیان گزاره های تحقیق شامل هدف ها ، فرضیه ها و سوال های تحقیق توصیف مفهوم، متغیر، تعریف مفهومی 

 و عملیاتی متغیر ها و نحوه تشخیص و نام گزاری آنها آشنا شود.
 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  جزئی متناسب با موضوع تحقیق را تدوین کند.اهداف کلی و 

 .فرضیه ها و سواالت متناسب با موضوع تحقیق را تدوین کند 

 .تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها متناسب با موضوع تحقیق را تدوین کند 

 .اهداف کاربردی متناسب با موضوع تحقیق را تدوین کند 
 



 هدف کلی

بردن به زمینه های مرتبط با موضوع پژوهشی، نحوه یافتن مدارک علمی به منظور پی  دانشجو با چگونگی بازنگری منابع و پی

بردن به سابقه پژوهش های مرتبط به موضوع تحقیق، شیوه های استفاده از منابع پژوهش های قبلی و یادداشت برداری از آنها، 

 ارزشیابی مبتنی بر شواهد مدارک آشنا شود.
 

 اهداف اختصاصی 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو در 
 .هدف های بازنگری منابع اطالعاتی و بررسی پیشینه تحقیق را بیان کند 

 .فرایند بررسی پیشینه تحقیق را توصیف کند 

 .منابع اطالعاتی برای بررسی پیشینه تحقیق را شرح دهد 

  کند.برای یک موضوع، پژوهش های قبلی را با نظر انتقادی بررسی کرده و گزارش تدوین 

 .شیوه یادداشت برداری از منابع پژوهشی قبلی را توضیح دهد 

 .ارزشیابی درستی از نقاط قوت و ضعف پژوهش های قبلی مرتبط با موضوع تحقیق داشته باشد 

 .راهکارهای ارزشیابی گزارشات تحقیق برای حمایت از عملکرد مبتنی بر شواهد را شرح دهد 

 

 هدف کلی

 

 تحقیق کمی و کیفی، انتخاب روش مناسب تحقیق برای یک موضوع تحقیق آشنا شود.دانشجو با انواع روش های 

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .انواع روش تحقیق بصورت کمی را توضیح دهد 

 .روش تحقیق متناسب با عنوان تحقیق خود را با ذکر دالیل کافی انتخاب نماید 

 ورت کیفی )پدیدارشناسی، تئوری زمینه ای، تحقیق تاریخی( در پرستاری را توضیح دهد.انواع روش های تحقیق به ص 

 .تفاوت انجام تحقیق بصورت کیفی و کمی، مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهد 
 

 هدف کلی

 

 دانشجو با مفاهیم اعتبار درونی و برونی پژوهش، پایایی و عوامل موثر بر آنها آشنا شود.
 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .انواع روش های اعتباریابی در پژوهش را توضیح دهد 

 .روش های مناسبی جهت اعتبار یابی موضوع تحقیقاتی خود تدوین کند 

 .انواع روش های پایایی در پژوهش را توضیح دهد 

  تدوین کند.روش های مناسبی جهت سنجش پایایی موضوع تحقیقاتی خود 

 

 هدف کلی

آشنایی با انواع مختلف ابزارهای اندازه گیری و انتخاب ابزار مناسب اندازه گیری ، شرح مزایا و معایب انواع مختلف ابزارهای اندازه 

 گیری

 

 

 



 : اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  .انواع ابزارهای مورد استفاده در پرستاری را بیان کند 

  .ویژگی های انواع مختلف ابزارهای اندازه گیری را مقایسه نماید 

  .مزایا و معایب پرسشنامه را تشریح کند 

  .موارد استفاده از مصاحبه را بیان کند 
 

 هدف کلی

 

 دانشجو با جامعه آماری، روش های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه آشنا شود.

 اهداف اختصاصی

 بتواند: دانشجو در پایان دوره باید

  .انواع روش های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه در پژوهش را توضیح دهد 

 .روش های مناسبی جهت نمونه گیری موضوع تحقیقاتی خود تدوین کند 

 

 هدف کلی

 

دانشجو با رعایت نکات اخالقی در پژهش، محافظت افراد مورد پژوهش، شناخت نقش کمیته های تحقیقی در احیای حقوق افراد 

 آشنا شود.
 

 هداف اختصاصی ا

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .مالحظات اخالقی مرتبط با موضوع تحقیقاتی خود را تدوین کند 

 .فرایند حفاظت افراد مورد تحقیق را توضیح دهد 

 .خطرات بالقوه برای افراد مورد تحقیق را تعیین کند 

  توصیف کند.اصول راهنما برای محافظت افراد مورد تحقیق را 

 هدف کلی

 دانشجو با انواع سیستم ارجاع دهی در کار تحقیقاتی و نحوه ارجاع دادن به کار تحقیقاتی خود آشنا شود.

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .انواع روش های ارجاع دهی در متن را توضیح دهد 

  دیگران ارجاع دهد.متن تحقیقاتی خود را به شیوه درست به تحقیقات 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 

 



 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing 

Practice Eighth, North American Edition by Polit & Beck. 

philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   

 کتاب های بر اساس سرفصل

مشخص  و عناوین هرجلسه

 می باشد

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 *نوع محتوا
 مؤلفین/مشخصات شامل عنوان و 

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&text=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&text=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&text=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&sort=relevancerank&search-alias=books


 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
9 ....................................................................................................................................................................................................................... 

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

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود9

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 9

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

چالش  و حلبا توجه به اینکه هدف از ارائه درس روش تحقیق، یادگیری دانشجویان پرستاری درمورد نحوه انجام کار تحقیقاتی 

نخواهد بود. بنابراین تحویل یک پروپوزال  های موجود در رشته پرستاری می باشد، این موضوع مهم جز با انجام کار عملی مقدور

 پژوهشی به عنوان کار عملی در پایان ترم بر اساس تدریس استاد الزامی می باشد. 

 یریادگي یها تیفعال ريسا

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یپرورش تفکر انتقاد تواند به-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 فیدبکمهلت 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

9 
ل تکلیف او

 کالسی
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

ه هفته پس از ارائ

 تکلیف

 یک هفته پس

فاز ارائه تکلی  

مرور فصل 

 مربوطه از منبع

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 مدو تکلیف 2

 کالسی
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

ه هفته پس از ارائ

 تکلیف

 یک هفته پس

فاز ارائه تکلی  

مرور فصل 

 مربوطه از منبع

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 - آزمون میان ترم

 6 آزمون پایان ترم

 9 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 93 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

1.  

2.  :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

22/6/9311 92-91 

بیان ماهیتت روش علمتی، مراحتل 

روش علمی و مراحل روش تحقیق، 

ویژگی های یتک موضتوع مناستب 

تحقیتتق وچگتتونگی بیتتان مستتاله 

 تحقیق مورد نظر

 بذرافشاندکتر 
 مجازی

 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته 

(portfolio) 

21/6/9311 92-91 

چگونگی بیان گتزاره هتای تحقیتق 

شامل هدف ها ، فرضیه ها و ستوال 

توصیف مفهوم، متغیتر، های تحقیق 

عملیاتی متغیر ها تعریف مفهومی و 

 و نحوه تشخیص و نام گذاری آنها

 دکتر بذرافشان
 مجازی

 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته 

(portfolio) 

5/7/9311 92-91 

چگونگی بازنگری منابع و پی بتردن 

موضتوع به زمینه هتای مترتبط بتا 

پژوهشی،نحوه یافتن مدارک علمتی 

بتته منظتتور پتتی بتتردن بتته ستتابقه 

پتژوهش هتتای مترتبط بتته موضتتوع 

تحقیق، شیوه های استفاده از منابع 

پتتژوهش هتتای قبلتتی و یادداشتتت 

برداری از آنها، ارزشیابی مبتنتی بتر 

 شواهد مدارک

 دکتر بذرافشان

 کالس درس مجازی

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته 

(portfolio) 

92/7/9311 92-91 

انتتواع روش هتتای تحقیتتق کمتتی ، 

انتخاب روش مناسب تحقیتق بترای 

 یک موضوع تحقیق
 دکتر بذرافشان

 مجازی
 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

مشتتتتارکت میتتتتزان 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته 

(portfolio) 

91/7/9311 92-91 

انتتواع روش هتتای تحقیتتق کمتتی ، 

انتخاب روش مناسب تحقیتق بترای 

 یک موضوع تحقیق
 دکتر بذرافشان

 کالس درس مجازی

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته 

(portfolio) 

3/8/9311 92-91 

انتتواع روش هتتای مطالعتته کیفتتی، 

 تفاوت روش های کمی و کیفی
 دکتر بذرافشان

 کالس درس مجازی

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته 

(portfolio) 

91/8/9311 92-91 

پتتژهش، رعایتتت نکتتات اخالقتتی در 

محافظتتت افتتراد متتورد پتتژوهش، 

شناخت نقش کمیته های تحقیقتی 

 در احیای حقوق افراد

 دکتر بذرافشان

 کالس درس مجازی

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته 

(portfolio) 



97/8/9311 92-91 

 ارجاع دهی متون در متن

 بذرافشان دکتر

 کالس درس مجازی

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته 

(portfolio) 

 


