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 پرستاری ماماییدانشکده:

 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان   :تحصیلی یرشته و مقطع              روانپرستاری کودکان وپرستاری :گروه آموزشی

 

 عنوان درس

 

 تعداد واحد

 

 مدت دوره 

 

 یا همزمان یش نیازپ

 

   درسمسئول 

 

 زمان برگزاری    

 

 

   )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  

 

       مدرسین:   
 

 روش تحقیق

 عملی واحد  0.5 - واحد نظری  1.5

 

-        

 خانم دکتر پرویزی 

 

  LMSدرصد، تکالیف  35در کالس  قیارائه طرح تحق

 درصد   35درصد و آزمون پایان ترم    30
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 : شرح دوره

 

 

 

 

 
 

     

 

 
 

 زمان بندی دوره 
 

 

 

  ی و کسب مهارت در استفاده از روشها قیبا روش تحق انی دانشجو ییآشنا یدوره برا نیا 

  ی بررس  یو استفاده از اصول و روشها ی مقدمات یقاتیپروژه تحق کی و نوشتن  یعلم قیتحق

گام به گام ، دانش آموز مراحل   نات یتمر نی ا یاست که در ط ی هیشده است. بد یطراح قیتحق

و   ی مشکالت بهداشت مل صی الزم در تشخ ییو توانا ردیگ ی فرا م ار قیتحق ندیمختلف فرا

آورد. مطالعات  یبه دست مرا است ،  ی که مورد عالقه و یب موضوعو با انتخا یحرفه پرستار 

 . دهد ی را نشان مضروری  ، موارد  قات یتحق ی، با بررس  نیدهد. عالوه بر ا ی را ارائه م یشنهادیپ

درباره   ق یطرح تحق ک ی هی، کسب مهارت و ته قیبا روش تحق ان یدانشجو یی : آشنایهدف اصل

 ی ور و حرفه پرستاردر کش  یموضوعات و مشکالت بهداشت
 

 

 عنوان مطالب جلسه

 یدر پرستار قیتحق پژوهش و مروری بر اصول روش با ییدوره، آشنا یمعرف جلسه اول

 پژوهش  موضوع نیانتخاب موضوع ، تدو جلسه دوم 

  قیتحق هی، سوال و فرض ویژهو اهداف  قیمسئله ، اهداف تحق انیب  جلسه سوم 

 دهد یارائه م ویژه راو اهداف  ی، هدف اصلقیموضوع تحق کی جودانشهر  1ئه سمینار ارا

 یو مفهوم  یچارچوب نظر یدر جستجو یکیالکترونکتابخانه و   یمهارتهای بر متون ، مرور جلسه چهارم 

 قیتحق ی تهایمحدود - اتیفرض -و انواع آن  قیتحق ی رهایکلمات ، متغ فیتعر  جلسه پنجم
  

 دهد یارائه م قیرا مطابق با موضوع تحق هیو فرض ق یمسئله ، سؤاالت تحق انیب دانشجوهر  2سمینار ارائه

 ق یمطالعه و روش تحق یطراح جلسه ششم

 قیمطالعه و روش تحق یطراح جلسه هفتم

 دهد  یارائه م قیرا مطابق با موضوع تحق دانشجو تعاریف متغیرهای تحقیق هر  3ارائه سمینار

  ییایو پا ییروا روش های  جلسه هشتم

 قیو اصول تحق یمباحث اخالق جلسه نهم

 دهد یارائه م  قیمطابق با موضوع تحق را   تحقیق هر دانشجو مروری بر متون و چارچوب  4ارائه سمینار

 تحقیق  اسیداده ها ، ابزار و مق یجمع آور یروش ها جلسه دهم

 پژوهش  محل،  یری، روش نمونه گ قیتحق یری، نمونه گ یو خارج یاعتبار داخل جلسه یازدهم

 دهد یارائه م  قیرا مطابق با موضوع تحق دانشجو طراحی تحقیق و چارچوب مطالعه هر  5ارائه سمینار

 قاتیاستفاده از آمار در تحق -اطالعات  لیو تحل هیتجز جلسه دوازدهم 

 ق یتحق و بررسی نقد جلسه سیزدهم

  یرینوع نمونه گتوضیح  ،  ییا یو پا ییروا، اندازگیری داده ها  یروش جمع آور نییتعهر دانشجو  6ارائه سمینار

 .دهد  یارائه م قیمطابق با موضوع تحق را 

 دهد  یرا ارائه منقادانه  موجود ، مقاله  یابیبا استفاده از ابزار ارزهر دانشجو  7ارائه سمینار
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