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  َّؼبری گزوه آهوسضی:                            پلذختر فَریتْبی پسؼکی ٍ پرظتبری دانطکذه:

    دٍمًیوعبل : نیوسبل تحصیلی و سبلتحصیلی          َّؼبری   ظَمداًؽجَیبى ترم   حصیلی:ت یرضتهو هقطع 

98- 97 

       ٍاحذ 2: تعذاد واحذ                    در ػلَم پسؼکی تحمیكرٍغ  :نبم واحذ درسی

 - :یص نیبسپ                                              تئَری، ػولی ذ:نوع واح 

  11 -12 :سبعت ؼٌبِ   دٍ : سهبى بزگشاری كالس: روس

   ًفر 19  تعذاد دانطجویبى:                                            8 کالض ؼوبرُ هکبى بزگشاری:

  خبًن ًرگط ًرگعی  )به تزتیب حزوف الفبب(: اسبتیذ                            خبًن ًرگعی هسئول درس:

 12 -2 ؼٌبِ ظبػتظِ  ؼٌبِ تبّبی رٍز  سبعبت هطبوره بب دانطجو:

 

 )لطفب ضزح دهیذ( زح دوره:ض

ضاوي تواریي بارای    تحمیك آؼٌب ؼذُ، لابدر خَاّاذ باَد    ، اصَل ٍ رٍؼْبی هختلف داًؽجَ بب هفبّیندر ایي درض 

 ًوًَاِ گیاری، هؽابّذُ، هبابحبِ ٍ        تْیِ پرظؽٌبهِ تحمیماب،،  را در  گرٍُ ّبی تحمیكعرح تحمیك، ًگبرغ یک 

 یبری ًوبیذ 

 

 )لطفب ضزح دهیذ(هذف كلی: 

بِ  ٍ پسؼکی ػلَم رؼتِ بب ارتببط درٍ اپیذهیَلَشی  تحمیك هتذاٍل رٍؼْبیٍ  هْن هفبّین بب داًؽجَ ظبختي آؼٌب

 ٍیصُ در زهیٌِ بیَْؼی ٍ اتبق ػول

 

 (اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح هختلف بنویسیذ)بینببینی:اهذاف 

 بذاًذ لوی پصٍّػ ٍ هراحل آى را رٍغ ػ  1

 بب ًحَُ هرٍر هتَى  ٍ رکر بیبى هعبلِ آؼٌب ؼَد   2

 ؼرح دّذ آى را  ٍ خبَصیب،پصٍّػ هَضَع   3

 ذ   ح دّتَضیفرضیِ ٍ ظَال پصٍّػ را  ،اّذاف  4

  آؼٌب ؼَد پصٍّػ  در  هتغیرّباًَاع بب   5

 ذ   تَضیح دًّبم بردُ ٍ اًَاع پصٍّػ را   6

 را بؽٌبظذ ًوًَِ ٍ هحیظ پصٍّػ  جبهؼِ ،  7

 ذ را ؼرح دٍّ خبَصیب، آًْب غ آٍری دادُ ّب جوابسارّبی   8

   اًَاع رٍؼْبی ًوًَِ گیری را ًبم بردُ ٍ تَضیح دّذ   9

 ذٍدیت ّبی تحمیك، گسارغ تحمیك ٍ فْرظت ًَیعی آؼٌب ؼَد بب هح  11
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 هبی تذریس:ضیوه

  ■پرظػ ٍ پبظخ           ظخٌراًی برًبهِ ریسی ؼذُ        ■ظخٌراًی

 (TBLیبدگیری هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیری هبتٌی بر حل هعئلِ)  ■بحث گرٍّی

 رٍغ تذریط ترکیبی )لغفبً ًبم ببریذ( ظبیر هَارد
 

 )لطفب ضزح دهیذ( وظبیف و تکبلیف دانطجو:

 ػذم غیبت کالظی درض کالض در هَلغ بِ حضَر ٍ 

 داًؽجَیی ؼئًَب، رػبیت ٍ اًضببط ٍ ًظن حفظ 

  ِکالض در حضَر از لبل هٌببغ هغبلؼ 

 ِلبلی جلعب، در ؼذُ ارائِ هغبلب هغبلؼ 

 تذریط رًٍذ در فؼبل هؽبرکت 

  ِدر ّر جلعِ گبم بِ گبم تکلیف کالظیارائ  

 تحَیل پرٍپَزال تکویل ؼذُ در پبیبى ترم 

 

 وسبیل كوک آهوسضی:   

   ■پرٍشکتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت  ■ٍایت برد

 -------------- ببریذ( لغفبً ًبم)  ظبیر هَارد

 

 )اس نوزه كل( :درصذ نوزهنحوه ارسضیببی و 

   ًورُ درصذ 65 آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ 0آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 00ؼرکت فؼبل در کالض     ًورُ درصذ 55اًجبم تکبلیف 

 ----------ببریذ(  ًبمبً لغفظبیر هَارد )

 

 نوع آسهوى

  غلظ -صحیح جَر کردًی           ■ایچٌذگسیٌِ      پبظخ کَتبُ    ■تؽریحی

 ------------ )لغفب ًبم ببریذ( ظبیر هَارد

 

  

 :)لطفب نبم ببزیذ(: بزای هطبلعههنببع پیطنهبدی 

 :هنببع انگلیسی -

1. Burns, N. , & Grove , S. (2003) Understanding Nursing Research. (3rd ed). 
Philadelphia: W.B. Saunders 

2. Polit/D. , Hungler . B. , Back , C. (2001) . Essentials of Nursing Research , 
Methods Appriasal , and Utilization ( 5th ed). Philadelphia. Lippincott.  
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 هنببع فبرسی:



 1393ؼکی ٍ بْذاؼت، اًتؽبرا، حیذری، حجبزی ؼیریي، آؼٌبیی بب تحمیك در ػلَم پس .0

   1392 ظبلوی، ًؽر ، بْذاؼت ٍ پرظتبری در تحمیك ،رٍغ صذیمِ اکبری ػلی اهیر ، شیال ظؼیذی ػببذ .5

 در تحمیك ٍرٍؼْبی اصَل کبربرد ؼبدهبى، هبظَلِ رضب ظیوب، کرهبًؽبّی خبى هحوذ ربببِ، هؼوبریبى .3

  1389 ، بؽری ًؽر پرظتبری،

 اظالهی آزاد داًؽگبُ اًتؽبرا،، هبهبیی ٍ پرظتبری در تحمیك رٍغ، ّوکبراى ٍ حیذرػلی ػببذی .4

  1387ى(، خَراظگب(اصفْبى
 

 

 جذول هفتگی كلیبت  ارائهی درس

 استبد هزبوط عنواى هطبلب تبریخ جلسه

، روش علوی پژوهص و هزاحل آىهقذهه، ارائه طزح درس،  15/11/97 1

 و عنواى تحقیق هوضوع پژوهص

 خبنن نزگسی

 خبنن نزگسی تعطیل رسوی 22/11/97 2

 خبنن نزگسی انواع هطبلعبت  29/11/97 3

 خبنن نزگسی هبه ارائه فعبلیت گزو 6/12/97 4

 خبنن نزگسی فزضیه هبی پژوهص ف سوال هب واهذا، هسبلهبیبى  13/12/97 5

 خبنن نزگسی ی پژوهصهتغیزهب 20/12/97 6

 خبنن نزگسی هحیط و جبهعه پژوهص و هعیبرهبی ورود و خزوج نوونه هب  27/12/97 7

 خبنن نزگسی نوونه پژوهص و روضهبی نوونه گیزی 19/1/98 8

 نزگسی خبنن داده هبجوع آوری  هبیروض 26/1/98 9

 خبنن نزگسی هبه ارائه فعبلیت گزو 2/2/98 10

 خبنن نزگسی خطبهبی تحقیق و انواع خطب 9/2/98 11

 خبنن نزگسی اصول اخالقی در پژوهص 16/2/98 12

 خبنن نزگسی هنببع و هبخذ 23/2/98 13

 خبنن نزگسی هحذودیت هبی تحقیق 30/2/98 14

در عول، انتطبر نتبیج به كبر گیزی نتبیج تحقیقبت  6/3/98 15

 تحقیقبت

 خبنن نزگسی

 خبنن نزگسی ارائه كبهل تکبلیف توسط گزوه هب 13/3/98 16

 
 

 


