
  به نام خدا

  تبریزدرمانی  ـاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گدانش

  ی تبریزیدانشکده پرستاري و ماما

  و روانپرستاري  سالمت جامعهپرستاري گروه 

  97- 98 اوّلنیمسال 

  

  روش تحقیق پیشرفتهنام درس: 

   دکتر محمدحسن صاحبی حقدکتر حسین ابراهیمی، نام مدرس: 

  ،واحد: دکتر محمدحسن صاحبی حق) 5/0، دکتر حسین ابراهیمی واحد:  5/0(د نظري واح 1تعداد واحد: 

  )دکتر محمدحسن صاحبی حقسالمت جامعه: دکتر حسین ابراهیمی، (دانشجویان ارشد روان پرستاري:   عملیواحد  5/0 

  

    جامعه  سالمت پرستاريروانپرستاري و  1ترم ترم  و رشته تحصیلی: 

  دمقطع: کارشناسی ارش

  نداردواحد پیشنیاز: 

  9کالس  ) 8 -10ها ( شنبهچهار روز و ساعت تشکیل کالس:

     

  هدف کلی درس

هــاي دیگــر مــرور در این درس اصول و مبانی روش تحقیق، چگونگی طراحی یک طرح پژوهشی و قواعد نقد و بررسی پژوهش 

گیرد  و با کسب نگرش حل مسئله می تواند نســبت بــه شود و دانشجو نحوه مواجهه علمی با مسایل پیرامون خود را یاد میمی

  کشف راههاي علمی اقدام نماید.

  

  ساعت 17 درس عملیساعت  17 درس نظري

  برنامه درسی در طول ترم

نوع   تاریخ  جلسه

  کالس*

  مالحظات  مدرس  سرفصل درسی

  طرح درس و تکالیفآشنایی با درس و دانشجویان،   ظرين  11/7/97  1

  تحقیق، آشنایی با پژوهشمروري بر اصول روش 

    حقکتر صاحبید

بیان مسئله، چهارچوب نظري، مروري بر مطالعات و   ظرين  18/7/97  2

  روش استفاده از منابع

    حقدکتر صاحبی

  ارائه عنوان و نقد آن  ملیع  25/7/97  3
  دکتر ابراهیمی

  حقدکتر صاحبی

  

  بیان مسئله و نقد آن  ملیع  2/8/97  4
  دکتر ابراهیمی

  حقدکتر صاحبی

  

5  9/8/97  
ت پژوهش، فرضیات پژوهش و اهداف پژوهش، سواال  ظرين

  ها، تعریف واژه هاپیش فرض

    دکتر ابراهیمی

  ملیع  23/8/97  6
ها و تعریف نگارش اهداف، سواالت، فرضیات، پیش فرض

  واژه ها و نقد آنها

  دکتر ابراهیمی

  حقدکتر صاحبی

  



نوع   تاریخ  جلسه

  کالس*

  مالحظات  مدرس  سرفصل درسی

  ريظن  30/8/97  7
ها و مواد شامل محیط پژوهش، جامعه پژوهش، روش

  هاي نمونه گیرينمونه پژوهش، روش

    دکتر ابراهیمی

  ملیع  7/9/97  8
تدوین نوع مطالعه، محیط، جامعه، حجم نمونه و روش 

  نمونه گیري و نقد آنها، 

  دکتر ابراهیمی

  حقدکتر صاحبی

  

  ظرين  14/9/97  9
و پایایی داخلی و  هاي گردآوري داده، رواییروش

  خارجی.

    دکتر صاحبی حق

  نگارش روش گردآوري داده و روایی و پایایی و نقد آنها  ملیع  21/9/97  10
  دکتر ابراهیمی

  حقدکتر صاحبی

  

    دکتر ابراهیمی  اصول اخالقی در پژوهش،  ظرين  28/9/97  11

  نگارش اصول اخالقی و نقد آن  عملی  5/10/96  12
  دکتر ابراهیمی

  حقدکتر صاحبی

  

  نظري  12/10/96  13
ها، رد یافتهبحث و نتیجه گیري، پیشنهاد براي کارب

  هاي آتیپیشنهاد براي پژوهش

    حقدکتر صاحبی

    دکتر ابراهیمی  مروري بر مطالعاات کیفی  نظري  17/10/96  14

15  
با 

  هماهنگی
  تنظیم جدول گانت و بودجه بندي هزینه هاي پژوهش   عملی

  اهیمیدکتر ابر

  حقدکتر صاحبی

  

16  
با 

  هماهنگی
  ارائه پروپوزال پایان نامه و نقد آن  عملی

  دکتر ابراهیمی

  حق دکتر صاحبی

  

روانپرستاري و سالمت جامعه برگزار خواهد رشته هاي دانشجویان کلیه *کالسهاي نظري بصورت مشترك براي 

  بصورت مجزا برگزار خواهد  شد.آموزشی فوق با استاد مربوطه از گروه شد. کالس هاي عملی براي هر رشته 

  

  نحوه ارزشیابی واحد نظري :

  نمره 2س و شرکت در بحث هاي کالسی آمادگی سرکال) 1

  نمره 18 امتحان پایان ترم (آزمون کتبی)) 2

  

  نحوه ارزشیابی واحد عملی:

 نمره) 4نمره ( 5/0امادگی و شرکت در نقد موضوعات ارائه شده در هر جلسه  .1

 نمره). 16نمره ( 2تکلیف هر جلسه در زمان مقرر ارائه  .2

تکالیفی که در زمان مقرّر طبق جدول زمان بندي تدریس ارائه نشود حداکثر در جلسه بعــد از دانشــجو  نکته مهمّ:

  تواند کسب نماید.درصد نمره را می 50پذیرفته خواهد شد و در اینصورت هم دانشجو حداکثر 

  منابع: 

1. Wood, GT. Haber, J. Nursing Research: Method, Critical Appraisal Utilization. 

Mosby Company (Last edition) 

2. Deniz, F. Polit, B. Nursing Research. (Last Edition). 
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