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 بسمه تعالی

  كد مدرك و شماره بازنگري:

EO-WI-002/01 

 3از   1صفحه 

 (course plan)طرح دوره نظري 

 1398-99 تحصيلياول  نيمسال

 و  هپرستاري مراقبت هاي ویژ: رشته

 پرستاري یریت مد 
 : کارشناسي ارشدمقطع

 دفتر  توسعه آموزش 
 

 
 تهران درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

مامایي و پرستاري دانشكده   

 

 91 ماه مهر: نیتدو خیتار

 98 وریشهر:  يبازنگر خیتار 

 پيشرفته تحقيق روشعنوان دوره: 

 و مدیریت   پرستاري مراقبت هاي ویژهگروه آموزشي: 

 كارشناسی ارشدمقطع تحصيلی: 

 آشنائی با كامپيوتر آمار مقدماتی، آئين نگارش،پيش نياز: 

  5/1: تعداد واحد

  10-12    شنبه هایكزمان برگزاري کالس: 

 ایی تهراندانشكده پرستاري و ماممحل کالس: 

 

 اساتيد:

Nahid.Nayeri@gmail.com  استاد گروه مدیریتناهيد دهقان نيريدكتر / 

m_imanipour@tums.ac.ir  استادیار گروه ویژهمعصومه ایمانی پوردكتر / 

@hotmail.com100e_navab  دانشيار گروه ویژه)مسئول درس(دكتر الهام نواب / 

 

  شرح درس:

د مقاالت همچنين روش نقث و تبادل نظر قرار می گيرد. مورد بح ،و مدرسيندر این درس اصول انجام تحقيقات كمی توسط دانشجویان 

 ه دانشجویان آموزش داده خواهد شد. تحقيقی در طول این دوره ب

 

 واحد  5/1 اجزاي برنامه دوره:

 پزشكی علوم حوزه در كمی پژوهشهاي انجام روشهاي و مفاهيم اصول، با دانشجویان آشنائی هدف کلي:

  اهداف جزیي:

 :باشند قادر دانشجویان تا است انتظار دوره این پایان در

 .دهند قرار بحث مورد اريپرست حرفه در را تحقيق انجام اهميت  -

 .نمایند ذكر را كمی تحقيقات انجام فرآیند  -

 .نمایند تدوین را پژوهش هاي فرضيه و پژوهش سئواالت پژوهش، اهداف - 

 .دهند توضيح را آن انجام روند و كرده بيان را متون مرور از هدف -

 .گيرند بكار را تحقيق موضوع با مناسب نظري -پنداشتی چهارچوب -

 .نمایند شناسایی را تحقيقی موضوع یک در آنها نقش و مختلف متغيرهاي بتوانند و برده نام را متغير انواع -

 .نمایند تدوین تحقيقی طرح یک در و نموده تعریف را نمونه جامعه، محيط، شامل تحقيقی طرح یک مختلف اجزاء -
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 .دهند توضيح را گيري نمونه روشهاي -

 .نمایند بيان كامل بطور را آنها از یک هر انجام اصول و میك تحقيق روشهاي انواع -

 .دهند توضيح را داده آوري جمع ابزار و روشها انواع -

 .دهند شرح را داده آوري جمع ابزار پایایی و روایی بررسی روش و كرده تعریف را پایایی و روایی -

 .نمایند بيان را داده تحليل و تجزیه روشهاي -

 .نمایند ذكر را مطالعه تایجن تفسير نحوه -

 .برشمارند را پژوهش انجام در اخالقی مالحظات -

 وسایل کمك آموزشي:

    قبلی تحقيقاتی طرحهاي و مقاالت نمونه -پوینت پاور اسالید و پروژكتور ویدئو -بورد وایت

 

 :وظایف فراگير

 :از ذانشجویان انتظار می رود 

 شوند حاضر سكال سر یادگيري براي كافی انگيزه با  -

 باشند داشته فعال شركت كالس مباحث در و كرده پيدا حضور كالسی جلسات در غيبت بدون و موقع به  - 

 ایجاد آمادگی خود در جدید مباحث براي شده معرفی منابع به مراجعه با و كرده مرور را قبلی مطالب جلسه، هر از قبل  -

 نمایند

 دانشجویان است نمایند )الزم اقدام تحقيقاتی طرح پروپوزال یک تدوین به فردي مطالعه و شده تدریس مطالب از استفاده با  -

 پروپوزال یک مختلف بخشهاي كنند سعی مباحث، تدریس با همگام و كرده انتخاب موضوع ابتدایی یک جلسات همان از

 نمایند( تحویل مربوطه اساتيد به تاریخ مقرر در و كنند تكميل موضوع آن با ارتباط در را تحقيقاتی

 

  یادگيري: -روشهاي آموزش

 تمرین براي عملی تكاليف همچنين. شد خواهد استفاده پاسخ و پرسش و گروهی بحث سخنرانی، روش از درس این تدریس در

 .شد طراحی خواهد مختلف بخشهاي

  امتحان کتبي پایان ترم:

از نمره به آن  %50 شد و  خواهد برگزار اي گزینه چهار تستی ریحی وتش سواالت  قالب در و كتبی صورت به ترم پایان ارزشيابی

 .اختصاص خواهد یافت

 

 شيوه ارزشيابي واحد نظري

 نظم رعایت و كالسی حضور 10%
  كالسی مباحث در مشاركت 10%

 پروپوزال موقع به ارائه و تدوین 30%
 پایان ترم كتبی امتحان   50%
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Blue print: 

 ردیف مبحث تعداد سوال

 زالو ارائه پروپو پژوهش فرآیند كلی تصویر انتظارات، و اهداف درس، معرفی 2-1

 )دكتر نواب(
1 

 2 )دكتر نواب( پژوهش عنوان نوشتن و انتخاب كيفی، و كمی تحقيقات مبانی 2-1

 3 )دكتر نواب( متون بر مروري پژوهش، اهميت و ضرورت 2-1

 4 )دكتر نواب(مطالعه  چارچوب تدوین /علمی مقاالت نقد اصول 2-1

 5 دكتر نواب()ها  واژه تعریف فرضيات، و سئواالت اهداف، تدوین 2-1

 6 (پور دكترایمانی)   ها متغير گيري اندازه مقياس و نقش متغيرها، انواع 2-1

 7 )دكتر ایمانی پور(                                     1كمی  مطالعات شناختی روش 2-1

 8 )دكتر ایمانی پور(                      2 كمی مطالعات شناختی روش 2-1

 9 گيري )دكتر نواب( نمونه روشهاي نمونه پژوهش، و جامعه وهش،پژ محيط 2-1

 اعتماد و اعتبار تعيين /اطالعات گردآوري ابزار اطالعات، آوري جمع روشهاي 2-1

 (دكتر دهقان نيري ابزار ) علمی
10 

 11 ( )دكتر دهقان نيري(1ها داده هاي كمی) داده تحليل و تجزیه 2-1

 12 ها )دكتر دهقان نيري( یافته گزارش نحوه (،2ي كمی)ها داده تحليل و تجزیه 2-1

دكتر  )ها  یافته كاربرد و پيشنهاداتپژوهش /  محدودیتهاي اخالقی، مالحظات 2-1

 (ایمانی پور
13 

 

 عزیز؛ دانشجویان 

 یا كالسها روعش در تاخير درصورت اساتيد، مختلف آموزشی هاي برنامه و مباحث زمانی ترتيب زمان، محدودیت به توجه با

 بروز از تا شود برگزار جبرانی صورت به مربوطه استاد با هماهنگی از بعد باید جلسه آن نشده، بينی پيش هرگونه تعطيلی

 .شود پيشگيري اساتيد بقيه ارائه كالسهاي روند در اختالل


