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دوم :تحصیلیری پرستاتحصیلی:رشته ارشناسیک:مقطع        پرستاری گروه آموزشی:       و فوریت پزشکی پلدختر  پرستاری دانشکده:

 99-98:سالتحصیلی    

 عملی -تئوری  واحد 5/1 :تعداد واحد                 روش تحقیق: نام واحد درسی
 ندارد :یش نیازپ 

 شهین توحیدی       :مدرس  :زمان برگزاری كالس

 : مکان برگزاری

 25 تعداد دانشجویان:

 چهار شنبهروز های شنبه تا ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ال روپوزپتحقیق و جستجوی پاسخ به سواالت مختلف در حیطه تخصصی خود  با هدف توانمندی در  در این درس دانشجو

 ود و یک پروپوزال را در پایان ترم تحویل می دهدنویسی و مراحل آن آشنا می ش

  هدف كلی:
 موزد.رد را می آستاندااهر یک از مراحل پروپوزال نویسی و مقدمات الزم برای نوشتن یک پروپوزال آشنایی دانشجویان با اصول 

 بینابینی:اهداف 
 

 تهیه ماجول یادگیری  های تدریس:شیوه

 √ پرسش و پاسخ ریزی شده سخنرانی برنامه             √سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)         (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 وهیتکالف گر: سایر موارد

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 نوشتن پروپوزال هماهنگ با مراحل تدریس در کالس و ارائه آن و تصحیح مجدد پس از بازبینی توسط مدرس

  وسایل كمک آموزشی: 
     √اسالید            پروژکتور خته و گچت وایت برد

  :  سایر موارد

  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درصد نمره 50آزمون پایان ترم 

 درصد نمره 50 فعالیت در کالس

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی       ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی

 

 نام ببرید( )لطفا سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
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تحقیق در سیستم های بهداشتی، انتشارات سازمان جهانی بهداشت، ترجمۀ دکتر مرتضی زعیم ، 

انتشارات وزارت بهداشت / روش تحقیق و نگارش مقاالت علمی، دکتر شاهین آخوندزاده، دکتر 

 دلیری، نشرجامع نگر

Polit DF, Beck CT (2006). Essentials of nursing research.Methods,Appraisal,and 

utilization. Sixth edition. Philadelphia. Lippincott Williams Wilkins. 
 

 

 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 توحیدی تحقیق،موضوع پژوهش، بیان مسئله   .1

 توحیدی اطالعات موجودمرور منابع و   .2

 توحیدی پژوهش، محدودیت های پژوهش اهداف پژوهش، واژگان  .3

 توحیدی متغیر و انواع آن و فرضیات  .4

 توحیدی محیط پژوهش، جامعه و نمونه  .5

 توحیدی روش ها و ابزارگردآوری داده ها و خصوصیات آنها  .6

 توحیدی انواع مطالعه  .7

 توحیدی اصول اخالقی در پژوهش  .8

 توحیدی و بررسی مراحل پروپوزال/  بازخورد و بازبینی تننوش  .9

 توحیدی و بررسی مراحل پروپوزال/  بازخورد و بازبینی  نوشتن  .10

 توحیدی و بررسی مراحل پروپوزال/  بازخورد و بازبینی  نوشتن  .11

 توحیدی و بررسی مراحل پروپوزال/  بازخورد و بازبینی  نوشتن  .12

 توحیدی وزال/  بازخورد و بازبینی و بررسی مراحل پروپ نوشتن  .13

 توحیدی و بررسی مراحل پروپوزال/  بازخورد و بازبینی  نوشتن  .14

 توحیدی و بررسی مراحل پروپوزال/  بازخورد و بازبینی  نوشتن  .15

 توحیدی و بررسی مراحل پروپوزال/  بازخورد و بازبینی  نوشتن  .16

 


