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  آزاد اسالمیعلوم پزشکی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 پرستاری دانشگاه آزاد واحد بندرعباسدانشکده 

 پرستاری  رشته 
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 وهشی طراحی کند.ژشنا شوند و یک طرح پآی شکوم پزنجام پژوهش در علفراگیران با اصول، مفاهیم و روش های ا هدف کلی:

 

 

 

 

 

 

در به طراحی یک شکی، به گونه ای که قاوم پزنجام پژوهش در علآشنایی فراگیران با اصول، مفاهیم و روش های اشرح درس: 

 طرح پژوهشی باشد.
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شماره 

 جلسه
 روش آموزش رفتاریاهداف  نام مدرس عنوان جلسه

 )آنالین/آفالین/ترکیبی(

نحوه ارزشیابی 

 جلسه

و یف لتک نوع

 مهلت ارائه و نمره

محتوای 

کمک 

 آموزشی

 اول

فرشته دکتر  مقدمات روش تحقیق

 زادآمظهری 

 باشد: قادر دانشجو
  د.انواع روش هاي كسب دانش را بیان نماين-1

 .پژوهش را با ساير روش ها كسب دانش مقايسه نمايند-2

 .مراحل اجراي روش علمي پژوهش را بیان نمايند -3

 .نداهمیت آن را بیان نمايتحقیق در پرستاري و -4

 .ن كندنقشهاي پرستاران در تحقیق را بیا-5

 .روش علمي تحقیق را بیان كند مراحل-6 

 پرپوزالنگارش  و پاسخپرسش  نالینآ

 

 ترمپایان 

روش کتاب 

پولیت  تحقیق

 و بیک

 دوم

وضوع، عنوان و بیان مسئله م

تحقیق مرور بر مطالعات 

 گذشته

ي، موضوع پژوهش در پرستارآشنايي با منابع كسب  ضمن-1 

 .موضوعات پژوهشي را انتخاب نمايد

اي اولويت با استفاده از معیار هبراساس توافق گروهي و -2

 .دهي به پژوهش، موضوع مناسبي را انتخاب كند

مسئله را تجزيه و تحلیل نموده و با مرور بر متون، بیان مسئله -3

 .آن را تدوين نمايند

ي و عملي را بیان و تعاريف نظرضرورت تعريف واژه ها -4 

 واژها را ارائه دهد 

 .بیان كند علت مرور بر مطالعات گذشته را-5

    

 سوم
ارائه تمرين و كار عملي) 

 پروژه تحقیقاتي(اولین مرحله 

تكالیف عملي مباحث نظري ارائه شده  يمیلاارائه شفاهي و  

 سئله. تعريف واژه ها()موضوع، عنوان و بیان م

    

 مچهار
 .با انواع روش هاي تحقیق آشنا شود-1  مطالعاتانواع 

ب روش، مناسب ترين با توجه به عوامل تاثیر گذار بر انتخا-2
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 .حال تكمیل خود را تدوين نمايند مطالعه براي پژوهش در نوع

 مپنج

هداف، ها، ا پیش فرض

متغیر هاي  ویات رضف ،سواالت

 پژوهش

ا اهمیت و انواع اهداف، فرضیات و سواالت پژوهش ر-1 

 .توضیح دهد

و سواالت پژوهش در پروژه در حال  فرضیاتاهداف -2

 .تكمیل خود را تدوين نمايند

 . غیر آشنا شده و اهمیت و انواع آن را بیان كند تمفهوم م با-3

 . ه كند، لیستي از متغیر هاي پژوهش خودرا تهی-4

 .دينوع و نحوه انداره گیري متغیر هاي تحقیق را تعیین نما-5

    

 مشش
كار عملي) ارائه ادامه پروژه 

 (قاتيتحقی

)اهداف ، فرضیات ، تكالیف عملي  و ايمیل ارائه شفاهي 

 سواالت و متغیر هاي پژوهش و نوع مطالعه(

    

 هفتم

 ،محیط، جامعه، نمونه پژوهش

 روش هاي نمونه گیري

-2 .مفاهیم محیط، جامعه، نمونه پژوهش را توضیح دهند-1 

انواع -3 .یري ا حتمالي را بیان نمايندگانواع روش هاي نمو نه 

  .تمالي را توضیح دهندیري غیر ا حگروش هاي نمو نه 

 .را بیان كنند چگونگي برآورد حجم نمونه-4

مناسب ترين روش نمونه گیري براي پژوهش در حال -5

 .تكمیل خود را معرفي و حجم مناسب نمونه را برآورد نمايند

    

 هشتم

 .آشنايي با انواع روش هاي جمع آوري داده ها  -1  روش هاي چمع آوري داده ها

 را بیان كنند مطالعاتعلل تورش در -2 

ونگي تدوين ابزار هاي جمع آوري داده ، با مقايسه گچ -3

 شرح دهند.مزايا و معايب آنها 

مناسب ترين روش جمع آوري داده ها براي طرح در حال -4

 .تخاب و ابزار آن را تدوين نمايدرا انتكمیل خود 

    

 نهم
كار عملي) ارائه ادامه پروژه 

 (تحقیقاتي
)متغیر هاي پژوهش و نوع تكالیف عملي و ايمیل ارائه شفاهي  

 مطالعه(
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       با مباحث کاکرینشنایی آ دهم

 یازدهم

 تجزيه و تحلیل داده ها

 پژوهش اخالق در

 .اهمیت و هدف از تجزيه و تحلیل داده ها را بیان كنند-1 

ضمن آگاهي از تاريخچه نیاز به ورود مسائل اخالقي به -2

پژوهش مهمترين اصول وكد هاي اخالقي را بیان داشته و 

 .داصول اخالقي مورد توجه در طزح خود را تدوين نماين

    

 دوازدهم

 منبع نويسي در تحقیقات

 انتشار تحقیق

یح منبع نويسي در متن و پايان گزارشات حدو شیوه ص-1 

منبع نويسي  تحقیق را بیان كرده و با انتخاب يكي از آنها

 .گزارش كتبي طرح تحقیق خود را انجام دهند

 .ق را توضیح دهندنحوه انتشار نتايج تحقی -2

    

     ارائه شفاهي طرح پژوهشي تكمیل شده  گزارش نهايي سیزدهم

     ارائه شفاهي طرح پژوهشي تكمیل شده  گزارش نهايي چهاردهم

 

 ترمیکتقویم 

شماره 

 جلسه
 اهداف جلسه منابع عنوان درس

 اول

اصول تحقیق کتاب  مقدمات روش تحقیق

 پولیت و بیک

  د.انواع روش هاي كسب دانش را بیان نماين

 .پژوهش را با ساير روش ها كسب دانش مقايسه نمايند

 .مراحل اجراي روش علمي پژوهش را بیان نمايند 

 دوم

وضوع، عنوان و بیان مسئله تحقیق م

 مرور بر مطالعات گذشته

 .ي، موضوعات پژوهشي را انتخاب نمايدموضوع پژوهش در پرستارآشنايي با منابع كسب  ضمن 

 .اي اولويت دهي به پژوهش، موضوع مناسبي را انتخاب كندبا استفاده از معیار هبراساس توافق گروهي و 

 .مسئله را تجزيه و تحلیل نموده و با مرور بر متون، بیان مسئله آن را تدوين نمايند

 ي و عملي واژها را ارائه دهد را بیان و تعاريف نظرضرورت تعريف واژه ها 
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 .بیان كند علت مرور بر مطالعات گذشته را

 سوم
اولین مرحله ارائه تمرين و كار عملي) 

 پروژه تحقیقاتي(

 تكالیف عمليارائه شفاهي  

 .حال تكمیل خود را تدوين نمايند مطالعه براي پژوهش در ب روش، مناسب ترين نوعبا توجه به عوامل تاثیر گذار بر انتخا  مطالعاتانواع  چهارم

 پنجم
 ،هداف، سواالتها، ا پیش فرض

 متغیر هاي پژوهش ویات رضف

 .ا توضیح دهداهمیت و انواع اهداف، فرضیات و سواالت پژوهش ر 

 .و سواالت پژوهش در پروژه در حال تكمیل خود را تدوين نمايند فرضیاتاهداف 

 تكالیف عمليارائه شفاهي   (قاتيكار عملي) ارائه ادامه پروژه تحقی ششم

 هفتم
روش  ،محیط، جامعه، نمونه پژوهش

 هاي نمونه گیري

 .حال تكمیل خود را تدوين نمايند مطالعه براي پژوهش در ب روش، مناسب ترين نوعبا توجه به عوامل تاثیر گذار بر انتخا 

 هشتم

 .ا توضیح دهداهمیت و انواع اهداف، فرضیات و سواالت پژوهش ر  روش هاي چمع آوري داده ها

 .و سواالت پژوهش در پروژه در حال تكمیل خود را تدوين نمايند فرضیاتاهداف 

 

 تكالیف عمليارائه شفاهي   (كار عملي) ارائه ادامه پروژه تحقیقاتي نهم

 پرستاری مبتنی بر شواهد را بیان کند.اهمیت   با مباحث کاکرینشنایی آ دهم

 یازدهم

 تجزيه و تحلیل داده ها

 پژوهش اخالق در

 .اهمیت و هدف از تجزيه و تحلیل داده ها را بیان كنند 

ضمن آگاهي از تاريخچه نیاز به ورود مسائل اخالقي به پژوهش مهمترين اصول وكد هاي اخالقي را بیان داشته و اصول 

 .داخالقي مورد توجه در طزح خود را تدوين نماين

 دوازدهم
 منبع نويسي در تحقیقات

 انتشار تحقیق

منبع نويسي گزارش كتبي  یح منبع نويسي در متن و پايان گزارشات تحقیق را بیان كرده و با انتخاب يكي از آنهاحدو شیوه ص 

 .طرح تحقیق خود را انجام دهند

 

 :شوند بطور واضح مشخص شود(نین استراتژی مدرس در نمره دهی به تکالیفی که با تاخیر پاسخ داده میچدرصد تکالیف ارائه شده، درصد آزمون پایانی، هم): روش ارزشیابی دانشجو
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 نمرهدرصد  واحد نظری روش ارزیابی

 تکالیف کالسی 

 (نمره در نظر گرفته شود 2-5در مجموع )

 

  Summativeارزیابی های 
 

  مجموع

 

 

 :جهت مطالعات بیشتر و سایتهای آموزشیمنابع 

,  یالنی, دکتر خاطره س ی, دکتر زهرا فارس یریدهقان ن دیدکتر ناه :مترجمان "یگر فریبرنز , جن یانسسوزان گرو , ن"شواهد  دیو تول بیترک ،یابیارز یپرستار قیروش تحق

 1398. یبیدکتر زهرا ط

 ۱۴۰۰ویرایش  |پولیت و پریل  |تحقیق پرستاری  اصول

 

 

 

 ایط و فعل رفتاری مناسب باشد. اهداف رفتاری اهدافی هستند که فرایند یادگیری دانشجو را بصورت قابل اندازه گیری بیان نمایند. این اهداف شامل بخش محتوا, معیار, شر

 نوزاد را در حالت خوابیده و با یک درصد خطا اندازه گیری نماید. قد "مثال دانشجو بتواند 

       نوزاد         شرایط :  درحالت خوابیده   معیار : یک درصد خطا      فعل رفتاری : اندازه گیری کند قدمحتوا : 

 


