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 معرفی درس:

ربوط مدر این درس با ارائه مطالب علمی در زمینه فرآیند پژوهش از دانشجویان خواسته می شود که از بین مشکالت 

به پرستاری، یک مشکل را برگزیده و با انتخاب روش تحقیق مناسب بصورت گروهی یک طرح پژوهشی ارائه دهند. 

همچنین بر اهمیت و چگونگی رعایت نکات اخالقی و به کارگیری نتایج تحقیقات در حیطه های مختلف پرستاری 

 و همکاری در انتشار نتایج تحقیقات تاکید می شود.

 :رد زير می باشداين درس شامل موا عناوين كلی
  معرفت شناسی تحقیقضرورت انجام آنروش علمی پژوهش و ، 

 موضوع تحقیق و بیان مسائل 

 99 پرستاریکارشناسی    مقطع و رشته تحصیلی:            پرستاری: گروه آموزشی     پرستاری دانشکده :

 5/1 عداد واحد:ت : تحقیق در پرستارینام درس

 واحد عملی 5/0 –واحد نظری  1 نوع واحد :

 17الی  15 – شنبهیکروز و ساعت برگزاری کالس:  ندارد پیش نیاز:

 99دانشکده پرستاری، کالس پرستاری  مکان برگزاری:

                                               حامد دالم: مسئول برنامه

 hameddelam8@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                       07152247110:  دانشکده شماره تماس

                     ، دکتر بذرافشانحامد دالم :ینمدرس

 hameddelam8@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                                             07152247110شماره تماس دانشکده:  

 حامد دالم: تهیه و تنظیم

 13/06/1401 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 بررسی متون گذشته 

 اهداف، فرضیات و سواالت پژوهشی 

 متغیرهای پژوهش 

 های کیفی انواع پژوهش 

 ش های کمیهانواع پژو 

 ژوهشجامعه، نمونه و محیط پ 

  داده هاروش های جمع آوری 

 اصول اخالقی در پژوهش 

 سبک های رفرنس دهی 

 انتشار نتایج تحقیقات 

 ف كلیاهدا

 .رندیرا فراگ قیمفهوم تحق سیدر مورد واحد و سپس تدر ییابتدا حاتیبتوانند توض انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 
 .دانشجو با طرح درس و طرح دوره این درس آشنا شود 

  پروژه تحقیقاتی مربوط به درس آشنا شود.دانشجو با نحوه مطالعه و انجام 

 .دانشجو بتواند مفهوم تحقیق و ضرورت انجام تحقیق را بیان نماید 

 اهداف كلی

 .رندیرا فراگ قیطرح تحقو عنوان  موضوع یبتوانند نحوه طراح انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 

 .دانشجو با نحوه طراحی موضوع تحقیق آشنا شود 

 یک موضوع تحقیق مناسب را ذکر نماید. دانشجو بتواند معیارهای 

 اهداف كلی

 .رندیرا فراگ قیطرح تحق مساله و بررسی متون انیبنگارش بتوانند نحوه  انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 

 .دانشجو بتواند نحوه نگارش بیان مساله تحقیق فراگیرد 

 .دانشجو بتواند بررسی متون طرح تحقیقاتی خود را بصورت علمی نگارش کند 

 اهداف كلی

 .رندیو سواالت پژوهش را فراگ اتیبتوانند اهداف، فرض انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 

 دانشجویان بتوانند:

 د.نده حیو سواالت پژوهش را توض اتیو انواع اهداف، فرض تیاهم 



 ندینما نیخود را تدو لیو سواالت پژوهش در پروژه در حال تکم اتیفرض ،اهداف. 

 اهداف كلی

 .رندیرا فراگ یقاتیطرح تحق یپژوهش و روش کار کل یها ریبتوانند متغ انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 

 دانشجویان بتوانند:

 ه، نوع و نحوه انداره دکر هیرا ته پژوهش خود یها ریاز متغ یستی، لو انواع آن تیاهم ،ریغتمفهوم م با ییضمن آشنا

 د.یننما نییتع یآن را بدرست یریگ

  تحقیقاتی خود را تنظیم و تدوین نمایندروش کار طرح.. 

 اهداف كلی

 .رندیبتوانند انواع پژوهش را فراگ انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 دانشجویان بتوانند:

 انواع پژوهش کمی را شرح دهند 

 .پژوهش های کیفی را توضیح دهند 

 اهداف كلی

 لیو تحل هیداده و تجز یو جمع آور یرینمونه گ یپژوهش، روش ها طیجامعه، نمونه و مح میبتوانند مفاه انیدانشجو

 .رندیرا فراگ یآمار

 اهداف اختصاصی 

 دانشجویان بتوانند:

 جامعه، نمونه و محیط پژوهش را شرح دهند. 

 .روش های تعیین حجم نمونه و نمونه گیری را توضیح دهند 

 .تجزیه و تحلیل آماری را شرح دهند 

 اهداف كلی

 .رندیرا فراگ یقاتیو جدول گانت طرح تحق یپژوهش، مالحظات اخالق یها تیبتوانند محدود انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 دانشجویان بتوانند:

 محدودیت های و مشکالت اجرایی طرح تحقیقاتی را شرح دهند 

 .مالحظات اخالقی و اصول اخالق در پژوهش را توضیح دهند 

 .جدول گانت را طراحی کنند 

 اهداف كلی

 .رندیرا فراگ یقاتیطرح تحق جیانتشار نتا وهیو ش یسیبتوانند نحوه رفرنس نو انیدانشجو

 اهداف اختصاصی 

 دانشجویان بتوانند:

 انواع سبک های رفرنس دهی را شرح دهند. 

 .متن طرح تحقیقاتی خود را با رفرنس استاندارد، تدوین و طراحی کنند 



 .شیوه های انتشار نتایج طرح تحقیقاتی را توضیح دهند 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 وایت برد و ماژیکو کامپیوتر پروژکتور ویدئو ، 

 منابع درسی:  

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

 . تهران: جامعه نگرروش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396حجتی، حمید)
سرفصل های هر بر اساس 

 جلسه است
Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). 

Philladelphia: W.B. Saunders 
بر اساس سرفصل های هر 

 جلسه است

Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: 
Methods, Appraisal, and Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott 

بر اساس سرفصل های هر 

 جلسه است

 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

برای آماده بودن فایل 

 ** اریذبارگ

    

* 



 

 

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

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

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

 

  ه منبع مطالعدر 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 این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟گرفته آزمون در نظر . آیا برای درس خود1

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

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف 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 1

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

مطابق با سرفصل های تدریس شده در بایستی  دانشجویانعملی بودن آن، با توجه به ماهیت درس و 

د. نهر جلسه، یک طرح تحقیقاتی )پروپوزال پژوهشی( مرتبط با حیطه پرستاری طراحی و تدوین نمای

زمان تحویل پروپوزال متعاقبا توسط انجام پروژه فوق در این درس الزامی بوده و است الزم به ذکر 

 کالس اطالع داده خواهد شد. استاد به نماینده

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

  
 

  
 



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 یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 - آزمون میان ترم

 12 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 7 )پروژه( تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

 10: حداقل نمره قبولی                                        

 الس: مطابق با قوانین و مقررات آموزشیدفعات مجاز غیبت در ک تعداد                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تحقیق در پرستاری درس زمانبندی جدول

 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه
امکانات مورد 

 نیاز
 روش ارزشیابی

20/06/1401 17-15 

 حاتیتوض

در  ییابتدا

مورد واحد و 

 سیسپس تدر

 قیمفهوم تحق

و  در پرستاری

معرفت شناسی 

 تحقیق

 دکتر بذرافشان
 - حضوری

 سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 

پروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون کتبی 

 –پایان ترم 

 پروژه تحقیقاتی

27/06/1401 

17-15 
 موضوع طراحی

 و عنوان تحقیق
 حامد دالم

 -حضوری 

 سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 

پروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون کتبی 

 –پایان ترم 

 پروژه تحقیقاتی

10/07/1401 

17-15 

مساله  انیب

و بررسی علمی 

طرح  متون

 قیتحق

 دکتر بذرافشان
 -حضوری 

 سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 

پروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون کتبی 

 –پایان ترم 

 پروژه تحقیقاتی

17/07/1401 

17-15 

، اهداف

و  اتیفرض

سواالت 

 پژوهش

 حامد دالم
 -حضوری 

 سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 

پروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون کتبی 

 –پایان ترم 

 پروژه تحقیقاتی

24/07/1401 

17-15 

 یها ریمتغ

و روش  پژوهش

کار کلی طرح 

 تحقیقاتی

 حامد دالم
 -حضوری 

 سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 

پروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون کتبی 

 –پایان ترم 

 پروژه تحقیقاتی

01/08/1401 

17-15 
 انواع پژوهش

 های کیفی
 دکتر بذرافشان

 -حضوری 

 سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 

پروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون کتبی 

 –پایان ترم 

 پروژه تحقیقاتی

15/08/1401 

17-15 
انواع پژوهش 

 های کمی
 حامد دالم

 -حضوری 

 سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 

پروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون کتبی 

 –پایان ترم 

 پروژه تحقیقاتی

22/08/1401 

17-15 
جامعه، نمونه و 

 پژوهش طیمح
 دکتر بذرافشان

 -حضوری 

 سخنرانی

لپ تاپ، نرم 

افزار جلسات 

 دیو تول یمجاز

 نترنتیمحتوا، ا

آزمون کتبی 

 –پایان ترم 

 پروژه تحقیقاتی

29/08/1401 

17-15 

نمونه  یروش ها

و جمع  یریگ

داده،  یآور

 و هیتجز اتیکل

 یآمار لیتحل

 حامد دالم
 -حضوری 

 سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 

پروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون کتبی 

 –پایان ترم 

 پروژه تحقیقاتی



 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه
امکانات مورد 

 نیاز
 روش ارزشیابی

06/09/1401 

17-15 

ها،  تیمحدود

مالحظات 

 یاخالق

 دکتر بذرافشان
 - یحضور

 یسخنران

کامپیوتر، ویدئو 

پروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون کتبی 

 –پایان ترم 

 پروژه تحقیقاتی

13/09/1401 

17-15 

جدول گانت، 

طرح  یها نهیهز

و  قیتحق

مالحظات 

 ییاجرا

 دکتر بذرافشان
 - یحضور

 یسخنران

کامپیوتر، ویدئو 

پروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون کتبی 

 –پایان ترم 

 پروژه تحقیقاتی

20/09/1401 

17-15 

 و یسیرفرنس نو

انتشار  وهیش

طرح  جینتا

 یقاتیتحق

 حامد دالم
 - یحضور

 یسخنران

کامپیوتر، ویدئو 

پروژکتور، وایت 

 برد و ماژیک

آزمون کتبی 

 –پایان ترم 

 پروژه تحقیقاتی

 

 امتحان پایان ترم

 

 


