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                  کارشناسی پرستاری :تحصیلی یرشتهو مقطع  پرستاری :گروه آموزشی        پرستاری بروجرد  :دانشکذه

 1398-99   دوم:  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

  تحمیك در پرظتبری        : ًبم ٍاحذ درظی
   (ياحذ ػملی  0.5 –ياحذ وظری  1)  ياحذ 1.5   :تؼذاد ٍاحذ 
                                10-12    ؼٌجِ:   رٍز: زهبى ثرگساری كالض                                                 -: ًیبز یػح 

 یبراحوذی خبًن (:ثِ ترتیت حرٍف الفجب) اظبتیذفبعوِ یبراحوذی     :هعئَل درض

 10-12    چْبر ؼٌجِ   :ظبػبت هؽبٍرُ ثب داًؽجَ

 

 :شرح دوره

ؼَد كِ از ثیي هؽکالت هرثَط در ایي درض ثب ارائِ هغبلت ػلوی در زهیٌِ فرآیٌذ پصٍّػ از داًؽجَیبى خَاظتِ هی

ثِ پرظتبری، یک هؽکل را ثرگسیذُ ٍ ثب اًتخبة رٍغ تحمیك هٌبظت ثِ صَرت گرٍّی یک عرح پصٍّؽی ارائِ 

ّبی هختلف یری ًتبیج تحمیمبت در حیغِّوچٌیي ثر اّویت ٍ چگًَگی رػبیت ًکبت اخاللی ٍ ثِ كبرگ. دٌّذ

 .ؼَدپرظتبری ٍ ّوکبری در اًتؽبر ًتبیج تحمیمبت تبكیذ هی
 

 

 : هذف کلی

-آمادٌآؼٌبیی ثب رٍؼْبی هتذٍال تحمیك در ػلَم پسؼکی ٍ ًحَُ اظتفبدُ از ًتبیج پصٍّؽْبی اًجبم ؼذُ ثِ هٌظَر 

 (شیسازی داوشجًیان پرستاری جُت َمکاری در فؼالیتُای پژيٌ

 

: بینابینیاهذاف 

 :رٍد هی اًتظبر فراگیر از درض پبیبى در

 .را ركر ًوبیذٍ هراحل آى داًؽجَ كلیبت پصٍّػ  .1

 .هفَْم تحمیك در ظیعتن ّبی ثْذاؼتی را ثیبى ًوبیذ  .2

 .اّویت پصٍّػ در ظیعتن ّبی ثْذاؼتی را ركر ًوبیذ .3

. هٌبثغ تؼییي ػٌَاى را لیعت كٌذ .4

 .غ را فْرظت ًوبیذهؼیبرّبی اًتخبة ػٌَاى پصٍُ .5

 .چکًَگی اٍلَیت ثٌذی ٍ اًتخبة هَضَع تحمیك را ؼرح دّذ .6

 .خصَصیبت ػٌَاى هٌبظت را ركر ًوبیذ .7

 .اًَاع فرضیِ پصٍّػ را لیعت ًوبیذ .8

فرضیِ ٍ ظَال پصٍّػ را همبیعِ ًوبیذ  .9

. ظَال كلی ٍ جسیی را در پصٍّػ تَضیح دّذ .10

 .اًَاع اّذاف ثرای یک پصٍّػ را ًگبرغ ًوبیذ .11

 .یر را تؼریف ٍ اًَاع هتغیر را ًبم ثردهتغ .12

. هغبلؼبت هؽبّذُ ای ٍهذاخلِ ای را همبیعِ ًوبیذ .13
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 .هغبلؼبت تجرثی ٍ ًیوِ تجرثی را همبیعِ ًوبیذ .14

 تفبٍت ًوًَِ پصٍّػ ٍ جبهؼِ را ثیبى ًوبیذ .15

 .اًَاع رٍغ ّبی ًوًَِ گیری را ؼرح دّذ .16

. رٍؼْبی هختلف گرد آٍری دادُ را لیعت ًوبیذ .17

 .را همبیعِ ًوبیذ(هؽبّذُ ، هصبحجِ ، پرظؽٌبهِ ، آزهبیؽبت )ػبیت رٍؼْبی هختلف هسایب ٍ م .18

  .اخالق در پصٍّػ را تؼریف ًوبیذ .19

 .اخالق درپصٍّػ اًعبًی را ؼرح دّذاصَل  .20

 .تکبلیف هحَلِ  را ثِ هَلغ ثِ صَرت اًفرادی ٍ گرٍّی ارائِ ًوبیٌذ .21

 .ّبی كالظی هؽبركت فؼبل داؼتِ ثبؼٌذثب اظتفبدُ از هْبرتْبی گَغ دادى ٍ ثبزخَرد در ثحث .22

 .یک همبلِ پصٍّؽی را ًمذ كٌٌذ .23

 .یک عرح پصٍّؽی را ثر اظبض هغبلت كالض ثصَرت گرٍّی تذٍیي ٍ ارائِ دٌّذ .24

 

 
 

: های تذریسشیوه

ثحث گرٍّی                                  پرظػ ٍ پبظخ                           ظخٌراًی 

  PBL  هعئلِ حل رة هجتٌی یبدگیری
 

  :وظایف و تکالیف دانشجو

 هٌظن حضَر
كالض  در هغبلت تذریط از پیػ هغبلؼِ

ظَاالت  ثِ گَیی پبظخ ٍ ّب ثحث در هؽبركت

خبهَغ ثَدى هَثبیل 

رػبیت ظکَت در كالض 

 

:   وسایل کمک آموزشی

پرٍشكتَر اظالیذ   ٍایت ثرد    

 

 (از نمره کل) :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

ًورُ    درصذ 80 زهَى پبیبى ترمآ

ًورُ  درصذ 10ؼركت فؼبل در كالض     ًورُ درصذ 10   اًجبم تکبلیف

 

نوع آزمون 

          ای چٌذگسیٌِ                                   پبظخ كَتبُ                                 تؽریحی
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 (20از ) ػلمی بخش 

 

 : عملی بخش تکلیف

داًؽجَیبى هَظف . می باشذ بکارگیری فرآیىذ پژيَش در تذيیه طرح پژيَش گريَی ػملی، کار یا تکلیف از مقصًد 

 –یک همبلِ ػلوی  ٍ  ّعتٌذ یک عرح پصٍّؽی را ثر اظبض هغبلت كالض ثصَرت گرٍّی تذٍیي ٍ ارائِ دٌّذ

 اظت ركر ثِ الزم. آى را ًمذ ٍ ارائِ ًوبیٌذپصٍّؽی از شٍرًبلْبی هؼتجر خبرجی ٍ داخلی اًتخبة كردُ ٍ پط از تبییذ 

 زمان از پس کٍ کتبی تکالیف ي برای گرفتٍ صًرت ديرٌ طرح ثٌذی زهبى هغبثك ٍ ّوسهبى تکبلیف كتجی ٍ ؼفبّی ارائِ

 .شذ وخًاَذ مىظًر ومرٌ ، شًد دادٌ تحًیل مقرر

 

 
 

   یابیشارز یوهش 
 

ومرٌ  2ؼركت فؼبل در كالض  2

ومرٌ  3الیف ّفتگی اًجبم ثِ هَلغ تک 

ومرٌ  5 وقذ ػلمی یک مقالٍ 3

 10 تذيیه ي ارائٍ طرح پژيَشی 4
 

ومرٌ  

ًورُ  20ًورُ   

 
 

 

 

 
 :انگلیسی منابع -

 
1. Burns N. and Grove S.K: Understanding Nursing Research, Third ed, Sunders, 

2003. 

2. Macnee.C.L. and Mccabe S: Understanding Nursing Research, Lippincott, 

2008. 

3. Polit,D., Hungeler, B., Beck, C., Essentials of Nursing Research: Methods, 

Appraisal, and Utilization. (last ed.). Philadelphia: Lippincott. 
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 :فارسی مىابغ

 

ا، فتَحی اكجر، رٍغ ؼٌبظی پصٍّػ ّبی كبرثردی در ػلَم پسؼکی، هلک افضلی حعیي، هجذزادُ ظیذرض .1

 .1381تَكلی ظبهبى، تْراى، اًتؽبرات ػلَم پسؼکی تْراى، 

آهبر ٍ رٍغ تحمیك در پرظتبری ٍ ػلَم پسؼکی، حجتی حویذ، ؼریف ًیب ظیذحویذ، عبّری ًَراهلل، .   2

 .1390تْراى، ًؽر جبهؼِ ًگر، 

حذ ػلی، ثبثبهحوذی رٍغ تحمیك پرظتبری، دّمبى ًیری ًبّیذ، ظیالًی خبعرُ، فبرظی زّرا، فخر هَ .4

.  1388حعي، تْراى، اًتؽبراى اًذیؽِ رفیغ، 

اصَل تحمیك پرظتبری پَلیت ـ ثک، ًؽر حکین، . ؼریف ًیب، ظیذحویذ؛ ًظری، رلیِ؛ ظیذی، ظیذجلیل .5

. 1389ٍیرایػ ؼؽن، ظبل 

یؽِ ًؽر اًذ. رٍغ تحمیك ثرًر ٍ گرٍ. ظیالًی، خبعرُ؛ فخرهَحذی، ػلی؛ فبرظی، زّرا؛ ثبثبهحوذی، حعي .6

 .1388رفیغ، ظبل 

اًتؽبرات اًذیؽِ . اصَل تحمیك پرظتبری پَلیت، ثک ٍ ّبًگلر. دّمبى ًیری، ى؛ ًَلبًی، احوذػلی .7

 .1390رفیغ،

-ًؽر جبهؼِ.آهبر ٍ رٍغ تحمیك در پرظتبری ٍ ػلَم پسؼکی. ًیب،حویذ؛ عبّری،ًَراهللحجتی،حویذ؛ ؼریف .8

 .1389ًگر،

 

 

 

 

ی درسارائه کلیات  جذول هفتگی  

استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ سه جل

1 
 

فبعوِ یبراحوذی رٍغ ػلوی پصٍّػ ٍ هراحل آى  12/11/1398

2 
 

فبعوِ یبراحوذی مًضًع پژيَش  19/11/1398

3 
 

فبعوِ یبراحوذی  ّبی پصٍّػاّذاف،فرضیِ،ظَال 26/11/1398

4 
 

فبعوِ یبراحوذی متغیرَای پژيَش  3/12/1398

5 
 

فبعوِ یبراحوذی َش اوًاع پژي 10/12/1398

فبعوِ یبراحوذی اوًاع پژيَش  17/12/1398 6
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فبعوِ یبراحوذی اوًاع پژيَش  24/12/1398 7

 

8 
 

فبعوِ یبراحوذی  جبهؼِ،ًوًَِ ٍ هحیظ پصٍّػ 16/1/1399

فبعوِ یبراحوذی َا آيری دادٌريشُای جمغ 23/1/1399 9
 

10 
 

 هذیفبعوِ یبراح اصَل اخاللی در پصٍّػ 30/1/1399

فبعوِ یبراحوذی  ثکبرگیری ًتبیج تحمیمبت در ػول، اًتؽبر ًتبیج تحمیمبت 6/2/1399 11
 

12 
 

 فبعوِ یبراحوذیًمذ همبلِ   13/2/1399

فبعوِ یبراحوذی ارائِ عرح پصٍّؽی  20/2/1399 13
 

فبعوِ یبراحوذی ارائِ عرح پصٍّؽی  27/2/1399 14
 

یبراحوذی فبعوِ ارائِ عرح پصٍّؽی  3/3/1399 15
 

فبعوِ یبراحوذی ارائِ عرح پصٍّؽی  10/3/1399 16
 

  ترم پایان امتحان  17

 

 

 

 

 

 

 

. هَفك  ثبؼیذ

فبعوِ  یبراحوذی 

 1398زهعتبى


