
 

 تعالی بسمه

 برنامه کارگاه روش تحقیق مقدماتی                                                                                     

 آشنایی با مراحل و مقدمات تدوین پروپوزال طرح تحقيقاتی و روش  اجرای آن هدف: 

 ،  عراقيان و نوری آقای مالیی ،، دکتر کالگری، آقای عبدللهیدکتر یزدی: مدرسین

 مرکز تحقيقات دانشکده پرستاری و مامایی   مسئول برگزاري  :                  دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویزه  پرستاری   : مخاطبان

 دانشکده پرستاری و مامایی  سالن مكان :                                                                         : دو روز کاری  مدت کارگاه

 59-59نيمسال دوم  زمان:

   برنامه روز اول

                                                                                      

  برنامه روز دوم 

ف
ردي

 

 ساعت
 موضوع

 سخنران محتوي 

   وسرود ملی   تالوت قرآن کريم -8  1:15 1

2 8:45  1:15   

 کلیات روش تحقیق وانتخاب موضوع

 

و ضوابط كارگاه و شيوه ارزيابي  روش  كارگاه  اهداف

 انتخاب عنوان  و معيارهاي ارزيابي ان 

          خانم دکتر يزدي

خانم 

عراقیان)دانشجوي 

 دکتراي پرستاري(

3 8:45 -9:30 

    و رفرنس نويسی     بیان مساله
     خانم دکتر کالگري اهميت موضوع و سوابق  و ضرورت اجرا  

خانم نوري)دانشجوي 

 دکتراي پرستاري(

4 10:30 9:30-: 
بررسی متون با معرفی سايت هاي معتبر  و در 

 دسترس دانشگاه

استفاده  از متون  و معرفي بانكاهي اطالعاتي  پركار برد 

   ونكوئر به روش داخلي و خارجي و نحوه نگارش منابع 

خانم نوري  خانم دک

دانشجوي دکتراي 

 تر يزديپرستاري(

 مدرسین کارگاه  انجام و گزارش كار گروهي   پذيرايی کار گروهی تعیین عنوان   11-10:30 5

6  11-12 

 اهداف و فرضیات
خانم   آقاي  ماليی ژه و فر ضيات  يا سواالت پژوهش اهداف اصلي و وي

عراقیان)دانشجوي 

 پرستاري( دکتراي

   نماز و ناهار 13-12 7

1 14-13 

 متغیرها

انواع ومتغيرهاي مستقل و وابسته ، زمينه اي به همراه 

 مقياس اندازه گيري  با تاكيد بر جدول متغيرهاي 

خانم  آقاي  ماليی

عراقیان)دانشجوي 

 دکتراي پرستاري(

9 15-14 

 و مطالعات مقطعی  انواع مطالعاتکلیات 

 خانم دکتر کالگري   دسته بندي انواع مطالعات و تاكيد بر مطالعات مقطعي 

خانم 

عراقیان)دانشجوي 

   دکتراي پرستاري( 

کار گروهی  تعیین متغیر ها و ا هداف و   16-15  11

 فرضیات 

 انجام و گزارش كار گروهي
 مدرسین کارگاه

 سخنران  موضوع ساعت رديف

 -  تالوت قرآن کريم   -8  1:15 1

2 11 -  1:15  

 مطالعات تحلیلی و مداخله اي
خانم  اقاي ماليی  شاهد ، كوهورت و كارازمايي باليني –مطالعات مورد 

عراقیان)دانشجوي 

 دکتراي پرستاري(

3 11:31-11  

 ها ه مع اوري  داد جروش هاي  
خانم  عبداللهی آقاي انواع روش هاي  گرد اوري داده با تاكيد بر پرسشنامه

عراقیان)دانشجوي 

 دکتراي پرستاري(

( و روش 2پذيرايی و کار گروهی انواع مطالعات ) 11:31 –  11 4

 هاي  جمع اوري  داد ها 

 مدرسین کارگاه  انجام و گزارش كار گروهي



  هر گروه به مسئول کارگاهمتون براي  رمرو  سه (و حداقل يك صفحه)    *تحويل بیان مسئله

     آقاي آريايی روش هاي احتمالي و غير احتمالي انواع روش هاي  نمونه گیري  11 –12 5

   نماز و ناهار 13-12 6

7 14-13 

 محاسبه حجم نمونه و تجزيه و تحلیل داده ها

عوامل موثر و روش  تعيين حجم نمونه  مروري بر روش 

و تاكيد بر نوع مطالعه اي كه انتخاب   تحليل داده  

 كرده اند 

   آقاي آريايی 

1 15-14 

 مديريت تحقیق و بودجه نويسی

خانم  اقاي عبداللهی  گانتتاكيد بر بودجه و جدول 

عراقیان)دانشجوي 

 دکتراي پرستاري(

9 15:31-15 

 گزارش نويسی  و اخالق در پزوهش 
خانم  اقاي عبداللهی  نگارش  گزارش نهايي مطابق با فرمت موسسه

نوري)دانشجوي دکتراي 

 پرستاري(

 مسئول کارگاه   جمع بندي  کارگاه  16-15:31 11


