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پرستاری ي مامایی زوجان  داوطکذٌ

 سالمت جامؼٍ : گريٌ آمًزضی

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ريش تحقیق در پرستاری :ػىًان ياحذ درسی
پرستاری  :مرکس آمًزضی درماوی/ داوطکذٌ

 زوجان

 پرستاری :رضتٍ تحصیلی  :ياحذ درسی وًع

 کارضىاسی :تحصیلیمقطغ  :کاريرزی :کارآمًزی  5/0:ػملی 1:وظری تؼذاد ياحذ

 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی :کاريرزی :کارآمًزی 8:ػملی 8:وظری        تؼذاد ساػت

    5وذارد :  پیطىیاز :کذ درس

 :سایر: سایر

 مشخصات مسؤل درس

 آمًزش پرستاری :رضتٍ تحصیلی وسریه جؼفری :وام ي وام خاوًادگی

 استادیار:رتبٍ ػلمی دکترا :حصیلیمقطغ ت

 Jafari_ns@zums.ac.ir:پست الکتريویک 33148374:تماس ضمارٌ

 داوطکذٌ پرستاری. پردیس داوطگاٌ ػلًم پسضکی زوجان   :محل کار

 دکتر وسریه جؼفری  :(انمذرس)وام ي وام خاوًادگی مذرس

 :ویاز جامؼٍ بازوگری بر اساس :تاریخ تذيیه طرح درس :وحًٌ برگساری ديرٌ

: ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌتاریخ   1397ماٌ  بُمهترکیبی مجازی حضًری 

    6/11/97 12 
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اهذاف آموزشی 

  :َذف کلی

  قبدر ثبؼٌذ (اى)، اًتظبر هی رٍد فراگیرثرًبهِ آهَزؼی در پبیبى (:رفتاری)اَذاف اختصاصی: 

 حیطٍ ضىاختی: 

 دّذ قرار ثحث هَرد تَلیذ ٍ تَظؼِ داًػ هجتٌی ثر ؼَاّذ را در جْتپرظتبری  تحقیقبت اًجبم ضرٍرت. 

 هراحل اجرای یک تحقیق کوی را تَضیح دّذ . 

 هتذٍلَشی تحقیق را ثِ تفکیک اًَاع هطبلؼبت کوی ؼرح دّذ . 

 یت ٍ هحعٌبت ّر یک را رکر ًوبیذاًَاع رٍؼْبی ًوًَِ گیری ثب رکر هؼب. 

 هحعٌبت ٍ هؼبیت رکر ًوبیذرا ثب رکر  اطالػبت آٍری هٌبظت جوغ ّبی رٍغ.  

 اػتجبر ٍ اػتوبد ػلوی اثسار جوغ آٍری اطالػبت را تَضیح دّذ . 

 هٌجر ثِ هحذٍدیت تحقیق هی ؼًَذ را ؼرح دّذػَاهلیک ُ. 

 ظَءگیری ٍ اًَاع آى را تؼریف ًوَدُ ٍ ًقػ آى ثر اػتجبر ًتبیج تحقیق تؽخیص دّذ . 

 حیطٍ ػاطفی :

 ارتقب دّذًوَدُ ٍ  اًگیسُ ثرای اًجبم پصٍّػ را کعت. 

 گیرد کبر ثِ تحقیق اًجبم در را اصَل ایي ٍ دادُ قرار ًظر هذ پصٍّػ اًجبم در را اخالقی اصَل. 

. 

 حیطٍ رياوی حرکتی: 

 را  پیؽٌْبد دّذ ػٌَاى هٌبظت جْت اًجبم یک تحقیق ثر اظبض فرایٌذ اًتخبة ػٌَاى . 

 ِتْیِ کٌذ تحقیق هَضَع ثب هٌبظت ثیبى هعئل. 

 ًوبیذ هتٌبظت ثب ًَع پصٍّػ تذٍیي پصٍّػ ّبی فرضیِ ٍ پصٍّػ ظَاالت ٍّػ،پص اّذاف . 

 هرٍر هتَى ٍ تؼریف کلیذ ٍاشُ ّبی هٌبظت را اًجبم دّذ. 

  ًوبیذٍ تذٍیي  تْیِ را  (پرٍپَزال) پیؽٌْبدی تحقیق یک طرح  .
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. 

 :ريش َای تذریس

           ■                                                                                                                                               بحث گريَی         ■                                                                                                                                                               پرسص ي پاسخ                                         ■                                                                                                                                                                                      سخىراوی
ضبیٍ سازی ضذٌ             بیمار                                                                                                       کارگاٌ آمًزضی                                                                                                                 ومایص ػملی                                                                                                                                                                                                               ایفای              

                                                                                             Bedside teaching                                  

               ارائٍ تکالیف ي وقذ ي بررسی آن َا(:    بىًیسیذ) سایر 

: مًاد ي يسایل آمًزضی

 ثرد ٍایت پَیٌت، پبٍر

 

(: حیه تذریس)ادگیری تجارب ی

 آهبدُ ظبزی هطبلت تذریط ؼذُ ّر جلعِ ثرای جلعِ ثؼذ

 

(: بؼذ تذریس) تکالیف یادگیری

 (پرٍپَزال) یک طرح پیؽٌْبدی تحقیق تذٍیي

 

 

 

 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

در  ؼذُ تؼییي آهَزؼی تکبلیف ٍ هٌبظت هَقغ ثِ اًجبم آهَزؼی، هجبحث در پَیب ٍ فؼبل ؼرکت ،در کالض کبهل ٍ هَقغ ثِ حضَر: اوتظارات

 تذریط کیفیت ارتقبء جْت پیؽٌْبد ٍ اًتقبد ارائۀ ،رًٍذ تذریط

 (ًیبز صَرت در ( کالض از خرٍج ٍ ٍرٍد: مجازَا
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 ػذم اختالل در ًظن کالظی :محذيدیتُا

(: ػرصٍ/بالیىی/آزمایطگاَی/ػملیدريس )َای ایمىی تًصیٍ

 

 :فُرست مىابغ درسی

 .ثذر. ا: تْراى.رٍؼْبی تحقیق ٍ  چگًَگی ارزؼیبثی آى در ػلَم اًعبًی. ، ػست اهلل ٍ ظیف ًراقی هرینًبدری  -1

اًتؽبرات اًذیؽِ : تْراى. ًبّیذ دّقبى ًیری ٍ ّوکبراى: هترجویي. اجرا، ًقذ ٍ کبرثرد. رٍغ تحقیق پرظتبری. ثرًس ظَزاى ٍ گرٍ ًبًعی -2

 1388. رفیغ

. ظبلوی. ا:تْراى.رٍغ تحقیق در ػلَم پسؼکی ٍ ثْذاؼت. ثری صذیقِػبثذظؼیذی شیال ٍ اهیر ػلی اک -3

 .ثؽرا. ا: تْراى. حیذرػلی ػبثذی ٍ ّوکبراى: هترجن. ر پرظتبریی دتحقیقبت کیف. ّبلَی ایوی ٍ ّیلر اظتفبًی -4

. احوذ ثخػ، اضیف داٍٍد، زادُ،ی ؼجبع. هحوذ احوذپَر،. هحوَد ،یهحوَد. رفؼت ،یاهبم دیض. حعي افتخبر،. هحعي ،یصفبر -5

 ظَم چبح. ظجحبى اًتؽبرات(. 1393) ظالهت ارتقبء ٍ آهَزغ در پصٍّػی ّب رٍغ. رضب دیض ظذُ،ی ىیحط. اهلل فضل پَر،ی غفراى

6- Grove Susan K, Gray Jennifer R., Burns Nancy. Understanding Nursing Research: An evidence 
based practice. 6th edition. Philadelphia: W.S. Sunders.2015 

7- Polit Denise F. & Hungler  Berndett P. Nursing research principles and methods. Philadelphia: 
J.B. Lippincott.  

 
 

 :روش ارزیابی

 مطاَذٌ ػملکرد

( چک لیست) 

 مصاحبٍ 

( ضفاَی) 
آزمًن کتبی 

  
ػیىی تطریحی 

غلط / صحیح جًرکردوی ی چىذ گسیىٍ اکًتٍ پاسخ گستردٌ 
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پاسخ 

 

  

  (:نمره 20از ) بارم بنذی نمره 

 (.می باشذ...... ، برابر 20نمره قبولی از )    

 5 :ي پريشٌ ػملی اوجام تکالیف 4:مطارکت کالسی 1 : حضًر ي غیاب کالسی

 10:امتحان پایان ترم:- امتحان میان ترم:- کًئیس

 :مًارد سایر

 

: جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ

ريش ارائٍ  جلسٍ
 تبریخ

ارائٍ  
سبعت 
 ارائٍ 

 استبد  (مًضًعبت تذریس) عىًان جلسٍ  مکبن ارائٍ

پرسص ي  -سخىراوی  .1
 پبسخ

داوشکذٌ  4-2 16/11/97
 پرستبری

معبرفٍ،تعریف تحقیق ي اَمیت آن، اوتخبة مًضًع ي 
  عىًان

 دکتر جعفری

پرسص ي  -سخىراوی  .2
 پبسخ

داوشکذٌ  4-2 23/11/97
 پرستبری

ان مسئلٍ،مرير متًن، تذيیه فرضیٍ، اَذاف ي بی
 سًاالت پصيَص

 دکتر جعفری

پرسص ي  -سخىراوی  .3
 پبسخ

داوشکذٌ  4-2 30/11/97
 پرستبری

 دکتر جعفری تعریف ياشٌ َب، محیط ي جبمعٍ پصيَص

پرسص ي  -سخىراوی  .4
 پبسخ

داوشکذٌ  4-2 7/12/97
 پرستبری

 دکتر جعفری ريش ومًوٍ گیری

 پرسص ي -سخىراوی  .5
 پبسخ

داوشکذٌ  4-2 14/12/97
 پرستبری

 دکتر جعفری راوًاع متغی

پرسص ي  -سخىراوی  .6
 پبسخ

داوشکذٌ  4-2 21/12/97
 پرستبری

ريایی ي پبیبیی ريش َبی کىترل اعتببر دريوی ي 
 بیريوی

 دکتر جعفری

پرسص ي  -سخىراوی  .7
 پبسخ

داوشکذٌ  4-2 20/1/98
 پرستبری

 دکتر جعفری ااوًاع ريش ٌ

پرسص ي  -سخىراوی  .8
 پبسخ

داوشکذٌ  4-2 27/1/98
 پرستبری

 دکتر جعفری ااوًاع ريش ٌ

پرسص ي  -سخىراوی  .9
 پبسخ

داوشکذٌ  4-2 3/2/98
 پرستبری

 دکتر جعفری ريش َبی گردآيری دادٌ َب 

پرسص ي  -سخىراوی  .10
 پبسخ

داوشکذٌ  4-2 10/2/98
 پرستبری

 دکتر جعفری سًگیری 
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پرسص ي  -سخىراوی  .11
 پبسخ

داوشکذٌ  4-2 17/2/98
 پرستبری

 دکتر جعفری مالحظبت اخالقی

پرسص ي  -سخىراوی  .12
 پبسخ

داوشکذٌ  4-2 24/2/98
 پرستبری

 دکتر جعفری تذيیه طرح تحقیقبتی ،اوتشبر وتبیج تحقیق

ارائٍ کبر عملی   .13
 داوشجًیبن

بب َمبَىگی 
 قبلی

داوشکذٌ  
 پرستبری

 دکتر جعفری گسارش کبر  عملی ي وقذ پريپًزال داوشجًیبن

ارائٍ کبر عملی   .14
 داوشجًیبن

بب َمبَىگی 
 قبلی

داوشکذٌ  
 پرستبری

 دکتر جعفری گسارش کبر  عملی ي وقذ پريپًزال داوشجًیبن

ارائٍ کبر عملی   .15
داوشجًیبن 

بب َمبَىگی 
قبلی 

داوشکذٌ  
پرستبری 

دکتر جعفری گسارش کبر  عملی ي وقذ پريپًزال داوشجًیبن 

ارائٍ کبر عملی   .16
داوشجًیبن 

اَىگی بب َم
قبلی 

داوشکذٌ  
پرستبری 

دکتر جعفری گسارش کبر  عملی ي وقذ پريپًزال داوشجًیبن 

 

 

 


