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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند
 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

یکی از نقش های مهم و شناخته شده پرستاری، ایفای نقش به عنوان محقق است. پرستاران باید بیاموزند که چگونه 

شناسایی و توصیف کنند، عوامل موثر در ممانعت یا ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری با انجام گام های علمی مشکالت پرستاری را  
را تبیین کنند و برای فائق آمدن بر مشکالت و سعی در ارتقاء هر چه بیشتر کمیت و کیفیت مراقبت های پرستاری و رشد و 

ت انجام شده توسط سایر محققان برای توسعه حرفه پرستاری مداخالت علمی انجام دهند و همچنین چگونه  از نتایج تحقیقا

پیشرفت عملکرد مبتنی بر شواهد بهره بگیرند. در این درس با ارائه مطالب علمی در زمینه فرآیند پژوهش از دانشجویان خواسته 
می شود که از بین مشکالت مربوط به پرستاری، یک مشکل را برگزیده و با انتخاب روش تحقیق مناسب به صورت گروهی یک 

 هایرح پژوهشی ارائه دهند. همچنین بر اهمیت و چگونگی رعایت نکات اخالقی و به کارگیری نتایج تحقیقات در حیطهط

 مختلف پرستاری و همکاری در انتشار نتایج تحقیقات تاکید می شود.

 

 

 اهداف کلی:

انجام شده به منظور آماده سازی  آشنایی با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهش های
 جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی

 

 

 پرستاری سالمت بزرگساالنگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 500302  شماره درس:                                     روش تحقیق پرستاریعنوان  درس: 

                                واحد 5/0، عملی 1 نظری نوع و تعداد واحد: 

 -  پیش نیاز: دروس

 1401-1402اول نیمسال تحصیلی:              کارشناسی پرستاری 5ترم  فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

                               8-10و دوشنبه  16-18یکشنبه  زمان کالس:

  مکان کالس:

                                                       دکتر شهال ابوالحسنی: مسئول درس

 14-16دوشنبه  زمان حضور در دفتر کار: 

 37927548:  شماره تماس 
    Email: abolhasani@nm.mui.ac.ir   

 دکتر حجت اهلل یوسفی، دکتر سیما بابایی، دکتر فاطمه نظری، دکتر شهال ابوالحسنی  اساتید درس:

 /https://nm.mui.ac.ir/fa آدرس گروه اینترنتی درس:
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 اهداف رفتاری:

 در پایان این درس انتظار میرود فراگیران قادر باشند:

ضرورت فراگیری روش علمی پژوهش و مراحل آن و ارتباط آن با نقش های دانشجوی پرستار و پرستار را تجزیه و تحلیل  .1
 نمایند.

با مشارکت همکالسی ها و کمک استاد موضوع های  پژوهشی را از نظر اهمیت، و سواالت نیازمند پاسخ و کاربرد موضوع  .2

 در توصیف یا کمک به حل مشکل تبیین نمایند. 

 مبتنی بر موضوع، اهداف، فرضیه، سوال های پژوهش را برای موضوعات پژوهشی با مشارکت گروهی تدوین نمایند. .3

 ضوع پژوهش نقش و چگونگی کنترل متغیرها را در کار گروهی مشخص کنند.مبتنی بر مو .4

 با توجه به موضوع، نوع مطالعه و پژوهش متناسب با سوال پژوهش را مشخص نمایند. .5

 اصول صحیح در تعیین جامعه، نمو.نه و محیط پژوهش را برای پوشش اهداف پژوهش مبتنی بر موضوع رعایت نمایند. .6

ابزار و روش های جمع آوری داده ها را از نظر کاربرد هر روش و چگونگی تایید روایی و پایایی با هم مقایسه و مبتنی بر  .7

 اهداف و سواالت در موضوع پژوهش بکار گیرند. 

 ضرورت رعایت اخالق در پژوهش و پیامدهای عدم التزام به آنها در فرایند پژوهش را تجزیه و تحلیل نمایند. .8

 گی بکار گیری نتایج تحقیق در عمل را با کارشناسی مقاالت پژوهشی منتشر شده را نشان دهند.چگون .9
 

 

 روش تدریس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: 

 مجازی)اف الین و آن الین( حضوری، به صورت  .1

 مجازی اف الین به صورت بارگذاری محتوا بر روی سامانه نوید .2

  Big blue buttonمجازی آن الین با سیستم  .3

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:
 وایت برد، ماژیک، کامپیوتر، ویدئوپروژکتور، سامانه نوید

 

 وظایف فراگیران )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

 و رعایت نظم و ترتیب  ، نداشتن غیبتحضور به موقع .1

چهار هفدهم کل جلسات، دانشجو مجاز به شرکت در امتحان پایان ترم  در صورت داشتن غیبت بیش از .2
 نبوده و برای وی نمره صفر منظور خواهد شد.

 های انالین)نظیر گوش دادن فعال و مشارکت در پرسش و پاسخ ها(حضور فعال در کالس .3

 مطالعه محتواهای اف الین بارگذاری شده .4

شرکت در آزمون و گفتگو به منزله حضور دانشجو در کالس  انجام فعالیتهای یادگیری نظیر انجام تکلیف .5

 درس محسوب میشود.

 است. الزامی کوییز و ترم پایان های آزمون در شرکت .6

 باشد. می 111 از 51معادل 21از 11درس واحد این در شدن قبول منظور به نمره حدنصاب کسب .7
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 آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات 
 

 یادگیری،– یاددهی در فرایند و دهند انجام درس موضوع با رابطه در مقدماتی مطالعه درس جلسه هر شروع از قبل .1

 .باشند داشته فعال مشارکت

 ها( پاسخ و پرسش در فعال، مشارکت دادن باشند)مانند گوش داشته کالس انالین در فعال حضور .2

 در زمان مقرر انجام شود.تکالیف درس به صورت گروهی و  .3

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 22نمره از  فعالیت ردیف

 1 در در زمان مقرر فیانجام تکال 1

 1 حضور فعال در کالس 2

  ترم انیم امتحان 3

 

- 

 11 ترم انیپا امتحان 4

 6 یعمل قیبخش روش تحق فیتکال انجام 5
 

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع

 

praising Evidence for ssentials of Nursing Research: ApE .Denise F. Polit, Cheryl Tatano Beck

2014 LWW, .Nursing Practice 

Burns and Grove's The Practice of Nursing  .Jennifer R. Gray, Suzanne Sutherland, Susan K. Grove

.2016.Saunders.and Generation of EvidenceResearch: Appraisal, Synthesis,  

 

  3131نشر جامعه نگر. تهران: .روش تحقیق و آمار در پرستاری حمید حجتی.سید حمید شریف نیا.

  3131نشر حکیم هیدجی ،تهران .روش تحقیق در پرستاری حمید حجتی.

 

 پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:
Elsevier www.mui.ac.ir )– دانشجویان گرامی می توانند جهت انتخاب مقاله به سایت دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایند: 

Proquest – Ovid – Pubmed) 
 

 

 

 

 

http://192.168.121.26/books/9781451176797/9781451176797.pdf
http://192.168.121.26/books/9781451176797/9781451176797.pdf
http://192.168.121.26/books/9781451176797/9781451176797.pdf
http://192.168.121.26/books/9781451176797/9781451176797.pdf
http://192.168.121.26/books/9780323377584/9780323377584.pdf
http://192.168.121.26/books/9780323377584/9780323377584.pdf
http://www.mui.ac.ir/
http://www.mui.ac.ir/
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 1گروه  جدول زمان بندی کالس

 1411-1412اول سال:  نیمسال تحصیلی و     511312   شماره درس:        روش تحقیق پرستاریعنوان درس: 

 8-11و دوشنبه  16-18یکشنبه  زمان:      پرستاری 5ترم   فراگیران:            کارشناسی پرستاری رشته تحصیلی:

 دکتر حجت اهلل یوسفی، دکتر شهال ابوالحسنی اساتید درس:

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

1 22/6/1421 

18-16 

معرفی درس، روش علمی پژوهش، مراحل 

 آن، موضوع پژوهش

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

خانم دکتر  مشارکت در مباحث کالس

 ابوالحسنی

2 27/6/1421 

18-16 

 ☒ حضوری بیان مساله و مرور متون

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسه قبل، 

 انجام تکلیف

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

3 4/7/1421 

12-8 

 ☒ حضوری اهداف، فرضیه، سوال پژوهش

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

 آقای دکتر یوسفی

4 11/7/1421 

12-8 

 ☒ حضوری تعاریف واژه، پیش فرض، متغیرهای پژوهش

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

 آقای دکتر یوسفی

5 18/7/1421 

12-8 

 ☒ حضوری ایمطالعات مشاهده

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

6 25/7/1421 

12-8 

 ☒ حضوری ایمطالعات مداخله

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

7 2/8/1421 

12-8 

جامعه پژوهش، محیط پژوهش، نمونه 

های پژوهش)معیارهای ورود و خروج، روش

 های تعیین حجم نمونهگیری(، روشنمونه

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

 یوسفیآقای دکتر 

8 9/8/1421 

12-8 

 ☒ حضوری ابزارها و روشهای جمع آوری داده ها

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

9 16/8/1421 

12-8 

ادامه ابزارها و روشهای جمع آوری داده ها، 

 به کارگیری نتایج تحقیق در عمل

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

11 23/8/1421 

12-8 

اصول اخالقی در پژوهش و انتشار نتایج 

 تحقیقات

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

 آقای دکتر یوسفی

 آموزشبر اساس تقویم تاريخ امتحان پايان ترم: 
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 1411-1412اول  سال: نیمسال تحصیلی و   511312شماره درس: عملی    روش تحقیقعنوان درس: 

 16-18یکشنبه زمان:   (A) گروه 1، گروه 5ترم فراگیران:    پرستاریرشته تحصیلی: 
 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه تاریخ ردیف

 یکشنبه 1

17/7/1421 

 16-18ساعت 

 تدوین عنوان پژوهش

 

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر ابوالحسنی انجام تکلیف

 یکشنبه 2

24/7/1421 

 16-18ساعت 

 ☒حضوری  بیان مسئله و مرور متون

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر ابوالحسنی انجام تکلیف

 یکشنبه 3

1/8/1421 

 16-18ساعت 

 بیان مسئله و مرور متون

اهداف، فرضیه، سوال 

 پژوهش،

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر ابوالحسنی انجام تکلیف

 یکشنبه 4

8/8/1421 

 16-18ساعت 

تعاریف واژه، پیش فرض، 

 متغیرهای پژوهش

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر ابوالحسنی انجام تکلیف

 یکشنبه 5

15/8/1421 

 16-18ساعت 

تمرین  طراحی 

 پژوهشی)نوع مطالعه،

جامعه پژوهش،محیط، 

 نمونه گیری(

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر ابوالحسنی انجام تکلیف

 یکشنبه 6

22/8/1421 

 16-18ساعت 

تمرین  طراحی 

پژوهشی)نوع مطالعه، 

جامعه پژوهش، محیط، 

 نمونه گیری(

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر ابوالحسنی انجام تکلیف

 یکشنبه 7

29/8/1421 

 16-18ساعت 

طراحی پژوهشی)ابزار و 

روش جمع آوری داده ها و 

 تجزیه و تحلیل داده ها(

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر ابوالحسنی انجام تکلیف
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 1411-1412اول  سال: نیمسال تحصیلی و   511312شماره درس: عملی    روش تحقیقعنوان درس: 

 16-18یکشنبه زمان:   (B) گروه 1، گروه 5ترم فراگیران:    پرستاریرشته تحصیلی: 
 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت يادگیری نوع جلسه عنوان جلسه تاريخ ردیف
 یکشنبه 1

17/7/1421 

 16-18ساعت 

 تدوین عنوان پژوهش

 

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر یوسفی انجام تکلیف

 یکشنبه 2

24/7/1421 

 16-18ساعت 

 ☒حضوری  بیان مسئله و مرور متون

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر یوسفی انجام تکلیف

 یکشنبه 3

1/8/1421 

 16-18ساعت 

 بیان مسئله و مرور متون

فرضیه، سوال اهداف، 

 پژوهش،

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر یوسفی انجام تکلیف

 یکشنبه 4

8/8/1421 

 16-18ساعت 

تعاریف واژه، پیش فرض، 

 متغیرهای پژوهش

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر یوسفی انجام تکلیف

 یکشنبه 5

15/8/1421 

 16-18ساعت 

تمرین  طراحی 

جامعه  پژوهشی)نوع مطالعه،

 پژوهش،محیط، نمونه گیری(

  ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر یوسفی انجام تکلیف

 یکشنبه 6

22/8/1421 

 16-18ساعت 

تمرین  طراحی 

پژوهشی)نوع مطالعه، جامعه 

پژوهش، محیط، نمونه 

 گیری(

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 دکتر یوسفیآقای  انجام تکلیف

 یکشنبه 7

29/8/1421 

 16-18ساعت 

طراحی پژوهشی)ابزار و 

روش جمع آوری داده ها و 

 تجزیه و تحلیل داده ها(

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر یوسفی انجام تکلیف

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 2گروه  جدول زمان بندی کالس

 1411-1412اول سال:  نیمسال تحصیلی و     511312   شماره درس:        روش تحقیق پرستاریعنوان درس: 

 8-11و دوشنبه  16-18یکشنبه  زمان:     پرستاری 5ترم   فراگیران:           کارشناسی پرستاری رشته تحصیلی:

 دکتر سیما بابایی، دکتر فاطمه نظری اساتید درس:

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه جلسهعنوان  ساعت  /تاریخ ردیف

1 21/6/1421 

12-8 

معرفی درس، روش علمی پژوهش، مراحل 

 آن، موضوع پژوهش

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر بابایی مشارکت در مباحث کالس

2 28/6/1421 

12-8 

 ☒ حضوری بیان مساله و مرور متون

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالب جلسه قبل، مطالعه 

 انجام تکلیف

 خانم دکتر بابایی

3 4/7/1421 

12-8 

 ☒ حضوری اهداف، فرضیه، سوال پژوهش

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

 خانم دکتر بابایی

4 11/7/1421 

12-8 

 ☒ حضوری تعاریف واژه، پیش فرض، متغیرهای پژوهش

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

 خانم دکتر بابایی

5 18/7/1421 

12-8 

 ☒ حضوری ایمطالعات مشاهده

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

 خانم دکتر بابایی

6 25/7/1421 

12-8 

 ☒ حضوری ایمطالعات مداخله

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالب جلسات مطالعه 

 قبل، انجام تکلیف

 خانم دکتر بابایی

7 2/8/1421 

12-8 

جامعه پژوهش، محیط پژوهش، نمونه 

های پژوهش)معیارهای ورود و خروج، روش

 های تعیین حجم نمونهگیری(، روشنمونه

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

 خانم دکتر نظری

8 9/8/1421 

12-8 

 ☒ حضوری ابزارها و روشهای جمع آوری داده ها

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

 خانم دکتر نظری

9 16/8/1421 

12-8 

ادامه ابزارها و روشهای جمع آوری داده ها، 

 به کارگیری نتایج تحقیق در عمل

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

 خانم دکتر نظری

11 23/8/1421 

12-8 

اصول اخالقی در پژوهش و انتشار نتایج 

 تحقیقات

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مطالب جلسات 

 قبل، انجام تکلیف

 خانم دکتر نظری

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 
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 1411-1412اول  سال: نیمسال تحصیلی و   511312شماره درس: عملی    روش تحقیقعنوان درس: 

 16-18یکشنبه زمان:   (A) گروه 2، گروه 5ترم فراگیران:    پرستاریرشته تحصیلی: 
 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه تاریخ ردیف

 یکشنبه 1

17/7/1421 

 16-18 ساعت

 تدوین عنوان پژوهش

 

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر بابایی انجام تکلیف

 یکشنبه 2

24/7/1421 

 16-18ساعت 

 ☒حضوری  بیان مسئله و مرور متون

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر بابایی انجام تکلیف

 یکشنبه 3

1/8/1421 

 16-18ساعت 

 بیان مسئله و مرور متون

اهداف، فرضیه، سوال 

 پژوهش،

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر بابایی انجام تکلیف

 یکشنبه 4

8/8/1421 

 16-18ساعت 

تعاریف واژه، پیش فرض، 

 متغیرهای پژوهش

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر بابایی انجام تکلیف

 یکشنبه 5

15/8/1421 

 16-18ساعت 

طراحی تمرین  

 پژوهشی)نوع مطالعه،

جامعه پژوهش،محیط، 

 نمونه گیری(

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر بابایی انجام تکلیف

 یکشنبه 6

22/8/1421 

 16-18ساعت 

تمرین  طراحی 

پژوهشی)نوع مطالعه، 

جامعه پژوهش، محیط، 

 نمونه گیری(

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر بابایی انجام تکلیف

 یکشنبه 7

29/8/1421 

 16-18ساعت 

طراحی پژوهشی)ابزار و 

روش جمع آوری داده ها و 

 تجزیه و تحلیل داده ها(

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 باباییخانم دکتر  انجام تکلیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 1411-1412اول  سال: نیمسال تحصیلی و   511312شماره درس: عملی    روش تحقیقعنوان درس: 

 16-18یکشنبه زمان:   (B) گروه 1، گروه 5ترم فراگیران:    پرستاریرشته تحصیلی: 
 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت يادگیری نوع جلسه عنوان جلسه تاريخ ردیف
 یکشنبه 1

17/7/1421 

 16-18ساعت 

 تدوین عنوان پژوهش

 

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر نظری انجام تکلیف

 یکشنبه 2

24/7/1421 

 16-18ساعت 

 ☒حضوری  بیان مسئله و مرور متون

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر نظری انجام تکلیف

 یکشنبه 3

1/8/1421 

 16-18ساعت 

 بیان مسئله و مرور متون

اهداف، فرضیه، سوال 

 پژوهش،

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر نظری انجام تکلیف

 یکشنبه 4

8/8/1421 

 16-18ساعت 

تعاریف واژه، پیش فرض، 

 متغیرهای پژوهش

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر نظری انجام تکلیف

 یکشنبه 5

15/8/1421 

 16-18ساعت 

تمرین  طراحی 

جامعه  پژوهشی)نوع مطالعه،

 پژوهش،محیط، نمونه گیری(

  ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر نظری انجام تکلیف

 یکشنبه 6

22/8/1421 

 16-18ساعت 

تمرین  طراحی 

پژوهشی)نوع مطالعه، جامعه 

پژوهش، محیط، نمونه 

 گیری(

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر نظری انجام تکلیف

 یکشنبه 7

29/8/1421 

 16-18ساعت 

طراحی پژوهشی)ابزار و 

روش جمع آوری داده ها و 

 تجزیه و تحلیل داده ها(

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر نظری انجام تکلیف

 

 

 

 

 


