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  : هدف کلی درس

 اصول صحیح نگارش طرح تحقیقاتی بر اساس فرمت مصوب دانشگاهآشنایی با 

  :اهداف اختصاصی

  ...........وره باید قادر باشددانشجو در پایان د

  .هدف از روش تحقیق را بداند  - 1

  .بخش هاي یک پروپوزال تحقیقی را بشناسد - 2

 .بیان نماید ارش بیان مساله رانگنحوه  - 3

 .بیان مساله را بر اساس الگوي معرفی شده بنویسدوضعیت هم - 4

 .اهداف تحقیق را بر اساس عنوان خود، بیان نماید - 5

 .ضرورت نگارش بررسی متون را ذکر کند - 6

 .روش کار را بر اساس الگوي ارایه شده بنویسد - 7

 .مایدجدول متغیرها را بر اساس عنوان تحقیقی خود تکمیل ن - 8

 .اهمیت جدول گانت را در نوشتن پروپوزال بیان نماید - 9

 .جدول هزینه هاي پروپوزال را تکمیل نماید  -10

 .انواع الگوهاي رفرنس نویسی را نام ببرد -11

 

 ، تمرین و پروژه هاي کالسیپرسش وپاسخ، بحث گروهی، استفاده از ویدئو و پروژکتور سخنرانی،: شیوه تدریس

  :نحوه ارزشیابی دانشجو

  نمره 8تحویل پروپوزال                                                                                             -1         

  نمره  10               )                                                           تئوري(امتحان پایان ترم    - 2        

 نمره   2                 حضور فعال در کالس درس و مشارکت در پرسش و پاسخ             -3         

  3 دقیقه از شروع کـالس و  غیبـت بـیش از    15تاخیر بیش از  : مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو

  .نمی باشد جلسه مجاز



  حضور به موقع در کالس و حضور فعال در امر یادگیري،: وظایف و تکالیف دانشجو

حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار : سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 

 . است

  

  منابع اصلی

  .نشر سالمی. آمار و روش تحقیق در پرستاري و علوم پزشکی. حجتی حمید، شریف نیا حمید- 1

  1394. نشر جامعه نگر. روش تحقیق در اتاق عمل و علوم بهداشتی. عصاررودي ع، یزدي مقدم ح-2

انتشارات . ترجمه دهقان نیري ناهید. روش تحقیق در پرستاري، احرا، نقد و کاربرد. سوزان برنز، نانسی گرو - 3

  اندیشه رفیع

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  روش تحقیق در اتاق عمل جدول زمان بندي برنامه درسی 

  

 مدرس ش تدریسرو رسانه ها و مواد  جلسات  موضوع تاریخ جلسات ردیف

1 15/11/96 
 مقدمه اي بر روش تحقیق

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

 مریم چهره گشا

2 29/11/96 
 تحقیق انتخاب عنوان

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

 مریم چهره گشا

3 6/12/96 
 شیوه هاي جستجو در پایگاه هاي علمی

، ویدئوپرژکتور  تخته

 وکامپیوتر

 مریم چهره گشا تمرین گروهی

4 13/12/96 
 بیان مساله

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

 مریم چهره گشا

5 20/12/96 
 بیان مساله

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 مریم چهره گشا تمرین گروهی

6 27/12/96 
 اهداف و فرضیات

پرژکتور تخته ، ویدئو

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

 مریم چهره گشا

7 19/1/97 

 تعاریف واژه ها

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

 مریم چهره گشا

8 26/1/97 

  اهداف و فرضیات

 تعاریف واژه ها

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 مریم چهره گشا تمرین گروهی

9  2/2/97  
  رروش کا

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

  مریم چهره گشا

10  9/2/97  
  شیوه هاي جمع آوري اطالعات -روش کار

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

  مریم چهره گشا

11  16/2/97  
  روش کار

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

  مریم چهره گشا تمرین گروهی

12  23/2/97  
  جدول متغیرها و جدول گانت

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

  مریم چهره گشا

13  30/2/97  
  جدول متغیرها و جدول گانت

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

  مریم چهره گشا تمرین گروهی

14  6/3/97  
  آشنایی با الگوهاي رفرنس نویسی

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 یوتروکامپ

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

  مریم چهره گشا

15  13/3/97  
 Zoteroآشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی 

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

  مریم چهره گشا

 


