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 در اتاق عمل  روش تحقيقموضوع تدريس: 

 98-99سال تحصيلی  اول نيمسال 

 پيراپزشکیدانشکده  :محل تشکيل کالس                           اتاق عمل  :رشته

 11-11سه شنبه ساعت   :زمان تشکيل کالس                         اتاق عمل کارشناسی :مقطع

 دکتر مهدي مرادي نظر :مدرس                          عملی    واحد 5-نظري واحد  :نوع درس
 
 

 درس :کلی هدف 

آشنايی دانشجويان با روش هاي متداول تحقيق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتايج به طور کلی هدف از اين درس  

 توانايی  اين دانشجويان عالوه برمی باشد،  پژوهش انجام شده به منظور آماده سازي  جهت همکاري در فعاليت هاي پژوهشی

 را می اموزند پژوهش هايو داوري نقد کسب 

 

 نحوه تدريس :  

پرسش و پاسخ تشکيل می گردد. با فن پرسش و پاسخ فراگير تشويق می شود تا اطالعات  ،کالسها بصورت سخنرانی 

به . را ياد بگيردخواهد بود، اصول نقد و بررسی پژوهش  خود را درباره فرآيند تحقيق بيان کند. از اين طريق دانشجو قادر

طور کلی  با توجه به اينکه اين درس به صورت تئوري و عملی می باشد دانشجويان مباحث نظري مطرح شده  در کالس 

 را به صورت يک طرح تحقيقاتی)پروپوزال( ارائه خواهد کرد. 
 

  
 

 ارائه طرح پژوهشی:  -1

 ارائه دهند. طی دوره خود را با بکارگيري نظرات و پيشنهادات داده شده  پيشنهاديشی طرح پژوهدانشجويان بايد   -

 ارائه نقد و بررسی :  -2

را به دو نفر از دانشجويان همکالس خود  طرح پژوهشی نهائیضمنا هر دانشجو موظف است فايل اجراي الکترونيک  -

يک به نماينده کالس تحويل گردد.الزم به ذکر است ارائه و نقد مکتوب اين دانشجويان نيز به همراه فايل الکترون

 نماينده کالس فايل کليه دانشجويان را در موعد مقرر به استاد مسئول درس ارسال می نمايد.

 ارزيابی : 
      11                حضور منظم در کالس و  شرکت فعال در بحث هاي کالسی و نقد مطالب ديگران  %  

 11                                                                در کالس ح تحقيقاتیارائه گزارش پيشرفت طر %  

 11                                                  در کالس پيشرفت طرح تحقيقاتی ارائه کتبی  %  

  5                            گزارش نهائی هر دانشجو توسط دو نفر از همکالسی ها     نقد گزارش کتبی %                                        

  ارائه فايلWord 15                                                     نهائی تحقيقاتیطرح و نسخه مکتوب %  

                                                                 51                          امتحان کتبی در اخر ترم% 
 

 درس :اختصاصی اهداف 

 يک عنوان پژوهشی را انتخاب و تدوين نمايد.بر طبق معيارهاي انتخاب موضوع  -1

 رارتباط با موضوع انتخاب شده بنويسد. د بيان مسئله را -1
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 هدف کلی واهداف اختصاصی پژوهش را بنويسد. -3

 د.فرضيات و سواالت مربوط به پژوهش خود را بنويس -4

 متغيرهاي پژوهش خود را ازنظر نوع، نقش ومقياس سنجش بنويسد. -5

 تعريف نظري و عملی متغيرها، محدوديتها و پيش فرضهاي پژوهش خود را بنويسد. -6

 چارچوب پژوهش خود را بنويسد. -7

 مطالعات قبلی مرتبط با پژوهش خود را بررسی وخالصه اي از سه مطالعه را گزارش کند. -8

 لعه خود را بنويسد.طرح پژوهش و نوع مطا -9

 جامعه/ نمونه/محيط/ روش نمونه گيري/ روش جمع آوري اطالعات خود را بنويسد.  -11

 ابزار مناسب جهت جمع آوري اطالعات تهيه نمايد.  -11

 روشهاي تاييد روايی و پايايی ابزار پژوهش را بنويسد. -11

 د را توصيف نمايدجداول تو خالی را تنظيم و چگونگی تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش خو      -13

  روشهاي مناسبی براي تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش انتخاب نمايد.      -14

 نحوه نگارش بحث و نتيجه گيري را بنويسيد ؟  -15

 اصول اخالقی در پژوهش و کدهاي اخالقی مربوطه را تعيين نمايد. -16

 موارد کاربرد نتايج پژوهش خود را شرح دهد. -17

 لمی ،  يک مقاله را انتخاب و نقد و داوري  نمايد.بر طبق معيارهاي نگارش مقاله ع -18

مطالب تهيه شده پژوهش خودرا در فورمت پروپوزال گذارده و به مسئول درس جهت ارزيابی گروه مدرسين ارسال  -19

 نمايد .
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 :اول جلسه کلی هدف -1

 بر طبق معيارهاي انتخاب موضوع يک عنوان پژوهشی را انتخاب و تدوين نمايد.

 اول: جلسه هويژ اهداف
 اهميت تحقيقات را ذکر کنند دانشجويان بتوانند 

 معيارهاي عنوان مناسب را نام ببرنددانشجويان بتوانند   -

 تفاوت عنوان توصيفی و تحليلی را نام ببرنددانشجويان بتوانند   -

 :دوم  جلسه کلی هدف -1

 ارتباط با موضوع انتخاب شده بنويسد. ربيان مسئله را د -

 دوم: جلسه هويژ اهداف
 مواردي که بايد در مقدمه اورده شود را نام  ببرد  دانشجويان بتوانند   --

 توالی و نحوه نگارش مقدمه را ذکر کنددانشجويان بتوانند   -

  مواردي که بايد يا نبايد در مقدمه اورده شود  را ذکر کنددانشجويان بتوانند   -

 :سوم جلسه کلی هدف -3
 ون در پروپوزال و پايان نامه هابررسی متنحوي نگارش  -

 سوم: جلسه ويژه اهداف
 اهميت بررسی متون مناسب را ذکر کننددانشجويان بتوانند   --

 شيوه هاي مناسب سرچ براي  بررسی متون را ذکر کننددانشجويان بتوانند   -

 حوه نگارش بررسی متون در پروپوزال را توضيح دهنددانشجويان بتوانند   ن-

  :چهارم لسهج کلی هدف -4

 آشنايی دانشجو با اهداف ،سواالت  و فرضيات -

 چهارم: جلسه ويژه اهداف
 دانشجويان نحوه بيان اهداف را بدانند -

 تفاوت استفاده از  فرضيه و سوال پژوهشی  را براساس نوع هدف بيان کنند -

 تفاوت هدف جزئی و کلی را ذکر کنند-

 نام ببرندداليل استفاده  از اهداف و فرضيات را -

 :پنجم جلسه کلی هدف -5
 ت اپيدميولوژيکآشنايی دانشجو با انواع مطالعا

 :پنجم جلسه ويژه اهداف
 ژوهش توصيفی را تشريح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بيان نمايدپ-

 پژوهش توصيفی مقطعی را تشريح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بيان نمايد-

 عی را تشريح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بيان نمايدپژوهش تحليلی مقط-

 پژوهش مورد شاهدي را تشريح نموده، موارد کاربرد آن را در جامعه بيان نمايد-

 انواع مطالعات فوق را با يکديگر مقايسه نمايد-

 :ششم جلسه کلی هدف -6
 اهميت نگارش روش اجرا  در تحقيقات   -

 اجرا نحوي نگارش  -

 ششم: جلسه ويژه اهداف
 مواردي که بايد در روش اجرا اورده شود را نام  ببرد   --

 اجرا را ذکر کند شتوالی نگارش رو -

  مواردي که بايد در روش اجرا اورده شود  را ذکر کند-

 : هفتمهدف کلی جلسه  -7
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 مديريت پژوهشآشنايی دانشجو با نحوه تدوين پرسشنامه، روايی و پايايی ابزار، نحوه نوشتن پروپوزال، 

 :هفتماهداف ويژه جلسه 

 نحوه تدوين پرسشنامه را شرح دهد-

 روايی و پايايی ابزار را تعريف نموده، و انواع آن را نام ببرد-

 يک پروپوزال تکميل شده ارايه نمايد-

 نحوه مديريت پژوهش را شرح دهد-

  :شتمه جلسه کلی هدف -8

 يط پژوهش، حجم نمونه، روش نمونه گيري و روش گردآوري داده ها( در تحقيق مروري بر منابع داده ها ) جامعه، نمونه ،مح -

 گزارش روائی داخلی وخارجی تحقيق دانشجويان ونقدآن-

 :هشتم جلسه ويژه اهداف
 هدف از  تعيين جامعه، نمونه ،محيط پژوهش، حجم نمونه، روش نمونه گيري و روش گردآوري داده ها ذکر کند -

 جم نمونه در مطالعات مختلف را توضيح دهدروش هاي براورد ح -

 :نهم جلسه کلی هدف -9
 اهميت اناليز درست داده ها   -

 نحوي تجزيه و تحليل داده ها -

 :منه جلسه ويژه اهداف
 اناليز مناسب داده ها را به طور کلی نام ببرد -

 معيارهاي استفاده از ازمون هاي اماري را ذکر کند.  -

  : دهم جلسه کلی هدف -11

 اشنايی دانشجويان با نحوه نگارش يافته ها -

 : دهم جلسه ويژه اهداف
 نحوه نگارش يافته ها و توالی ان را توضيح دهد -

 الگوي استفاده از  نمودار و جداول در يافته ها را توضيح دهد -

  : يازدهم جلسه کلی هدف -11

 بحث و نتيجه گيري اشنايی دانشجويان با نحوه نگارش- -

 : يازدهم هجلس ويژه اهداف
 نحوه نگارش بحث و نتيجه گيري را توضيح دهد -

 مواردي که بايد در بحث و نتيجه گيري اورده شود را توضيح دهند.-

  :دوازدهم جلسه کلی هدف -11

 تعريف نظري و عملی متغيرها و نقش ومقياس -

 : دوازدهم جلسه ويژه اهداف
 د برسی داشته باشنداز متغيرهاي مور تعريف نظري و عملیدانشجويان بتوانند 

 متغيرها را در جدول متغيرها بنويسند نقش ومقياس دانشجويان بتوانند
  :سيزدهم جلسه کلی هدف -13

 -اشنايی دانشجويان با جدول متغيرها 

 : سيزدهم جلسه ويژه اهداف
 اهميت استفاده از جدول متغيرها را ذکر کنند -

 هر متغير را نام ببرند  تعريف هاي علمی و علمی و مقياس اندازه گيري  را -

  :چهاردهم جلسه کلی هدف -14

 اشنايی دانشجويان با جدول گانت و هزينه ها

 : چهاردهم جلسه ويژه اهداف 
 اهميت استفاده از جدول گانت را ذکر کنند -

 اهميت براورد دقيق هزينه هاي طرح تحقيقاتی نام ببرند -

 را توضيح دهند نحوه نگارش جدول گانت و هزينه هاي طرح تحقيقاتی -
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  :پانزدهم جلسه کلی هدف -15

 اصول اخالقی در پژوهش و کدهاي اخالقی مربوطه را تعيين نمايد.

 : پانزدهم جلسه ويژه اهداف
 را ذکر کنند. قوانين نويسندگی

 معيارهاي و شرايط نويسندگی را نام ببرند 

  : شانزدهم جلسه کلی هدف -16

 رم افزارهاي رفرنس دهیاشنايی دانشجويان با نحوه رفرنس دهی و ن -

 : شانزدهم  جلسه ويژه اهداف
 انتخاب و نحوه درست رفرنس دهی را توضيح دهند

 يکی از نرم افزارهاي  رفرنس نويسی را به طور عملی  در پروپوزال استفاده کند  -

  :هفدهم  جلسه کلی هدف -11

  یپژوهش اميکاربرد نتايج پژوهش و پاشانايی دانشجويان با  -

 هفدهم  : جلسه هويژ اهداف
 را بيان کنند  کاربرد نتايج پژوهش دانشجويان بتوانند 

 را بنويسند  ی طرحپژوهش اميپ دانشجويان بتوانند

 

 منابع:
 

 Burns.N, Grove.S."the practice of nursing research" W.B. Sunders, Philadelphia, 2009. 

Orginal  

 Polit D.F, Beck C.T, Hungler, B.P. “Essentials of Nursing research", Lippincott, Philadelphia, 

2006. Orginal. 

 [Essentials of behavioral science series] Geoffrey R. Marczyk, David DeMatteo, David 

Festinger - Essentials of Research Design and Methodology (2005, John Wiley & Sons) 
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 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

 دکتر مرادي عنوانانتخاب  17/11/98 1

 دکتر مرادي )مقدمه(بيان مسئله 4/11/98 1

 دکتر مرادي بررسی متون 11/11/98 3

 دکتر مرادي فرضيات و سواالت،هدف کلی واهداف اختصاصی  18/11/98 4

 دکتر مرادي انواع مطالعات 15/11/98 5

6 14/1/99 
مع آوري جامعه/ نمونه/محيط/ روش نمونه گيري/ روش ج

 اطالعات
 دکتر مرادي

 دکتر مرادي ابزار مناسب جهت جمع آوري اطالعات 31/1/99 7

 دکتر مرادي روشهاي تاييد روايی و پايايی ابزار پژوهش 11/1/99 8

 دکتر مرادي  تعيين حجم نمونه 17/1/99 9

 دکتر مرادي روشهاي تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش 14/1/99 11

 دکتر مرادي فته هايا 31/1/99 11

 دکتر مرادي بحث و نتيجه گيري 7/3/99 11

 دکتر مرادي نقش ومقياسو  تعريف نظري و عملی متغيرها 14/3/99 13

 دکتر مرادي سنجش جدول گانت و  هزينه ها 11/3/99 14

 دکتر مرادي اصول وقواعد نويسندگی 18/3/99 15

 دکتر مرادي رفرنس نويسی 11/4/99 16

 دکتر مرادي و پيام پژوهشیکاربرد نتايج پژوهش  11/4/99 17

 


