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تعداد دانشجو55 :

هدف کلي  :فراهم آوردن فرصت هاي آشنايي دانشجو با روش علمي پژوهش و نگارش يك طرح پژوهشي مقدماتي

اهداف مياني :دانشجو در طي اين دوره بايد قادر باشد :
 -1تحقيقات در مامايي را بشناسد و انجام دهد.
 -5يك موضوع را به عنوان موضوع تحقيق انتخاب كند
 -3نحوه تهيه و نگارش طرح تحقيق را بداند و اجرا كند.

روش تدريس :
 سخنراني ،پرسش وپاسخ ،حل مسئله -بحث جامعPlenary session

ارزشيابي :
 ارزشيابي مستمر :پرسيدن سوال در آخر هر جلسه1

 ارزشيابي پايان دوره: فعاليت هاي سركالس ( نمرات گرفته شده در هر جلسه ،انجام تکاليف كالسي) آزمون ارائه يك طرح تحقيقاتي در انتهاي كالس به طور انفرادي يا گروهي (  3يا  4نفر)بارم بندی:
 حضور فعال و مداوم در كالس انجام تکاليف محوله در هر جلسه طرح تحقيقاتي -امتحان پايان ترم

 5نمره
 3نمره
 45نمره
 50نمره

سواالت امتحاني:
سواالت چند گزينه اي( ،)MCQسواالت كوتاه پاسخ ( ،)SAQسواالت تشريحي( ،)Essay Questionsسواالت صحيح-
غلط (،)T-F
منابع اصلي درس :
كليه كتاب هاي روش تحقيق در علوم بهداشتي و يا مامايي ( آخرين چاپ و منابع معتبر روز )
 آرياسپهر ،س .احمدزاداصل ،م .احمدي ،س .اخوانفرد ،س .و اسدي ،ك .0085 .اصول پايه روش تحقيق در علوم
پزشکي ،چاپ پنجم .نور دانش
 عابدسعيدي ،ژ .و اميرعلياكبري ،ص .0050 .روش تحقيق در علوم پزشکي و بهداشت .تهران .چاپ پنجم.
نشرسالمي
 Polit, D. F. and C. T .Beck (2011). Nursing Research: Generating and Assessing
Evidence for Nursing Practice, 9th ed. Lippicott William & Wiilkins Co
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تقويم درس روش تحقيق و طراحي طرح تحقيق
رديف
1

عنوان

تاريخ

آشنايي با پژوهش( اهميت پژوهش – انواع پژوهش) -نحوه انتخاب عنوان پژوهش95/07/06 -
مروري بر مطالعات انجام شده

2

اهداف و فرضيات -جامعه و نمونه پژوهش – محيط پژوهش  -متغيرها

95/07/13

3

روش گردآوري داده داده ها  -ابزار گرد آوري داده ها – اعتبار و پايايي ابزار -تجزيه

52/17/57

و تحليل داده ها
4

تفسير يافته ها  ،نتيجه گيري  ،كاربرد نتايج پژوهش و گزارش آن  -اصول اخالقي
در پژوهش ،روشهاي رفرنس نويسي

95/08/04

5

نقد قسمت هاي مختلف يك مقاله توصيفي

95/08/11

6

نقد قسمت هاي مختلف يك مقاله تحليلي

95/08/18

7

نقد قسمت هاي مختلف يك مقاله مورد-شاهدي

95/08/25

8

نقد قسمت هاي مختلف يك مقاله تجربي

95/09/02

9

بررسي يك طرح پژوهشي در زمينه ي مامايي

95/09/09

11

بررسي يك طرح پژوهشي در زمينه ي مامايي

95/09/16

11

بررسي يك طرح پژوهشي در زمينه ي مامايي

95/09/23

12

بررسي يك طرح پژوهشي در زمينه ي مامايي

95/09/30

3

