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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

(Course Plan) دوره   حطر   

  درس: مشخصات كلي

 

 كارشناسي پرستاری تحصیلي: یرشتهو  مقطع      پرستاری   گروه آموزشي:                 پرستاری بروجرد     دانشکده:

    واحد عملی ( 0.5 –واحد نظری  1)  :دنوع واح            واحد 1.5   تعداد واحد:        تحقیق در پرستاری: نام درس

 -   :یش نیازپ

  35 :دانشجويانتعداد                 10-12    :ساعت    چهارشنبه  :روز : زمان برگزاری كالس

 فاطمه یاراحمدی :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(                         فاطمه یاراحمدی :مسئول درس

 

  :درس معرفي

کل تاری، یک مشبه پرس شود که از بین مشکالت مربوطدر این درس با ارائه مطالب علمی در زمینه فرآیند پژوهش از دانشجویان خواسته می

نکات  ی رعایتبرگزیده و با انتخاب روش تحقیق مناسب به صورت گروهی یک طرح پژوهشی ارائه دهند. همچنین بر اهمیت و چگونگرا 

 ود.شهای مختلف پرستاری و همکاری در انتشار نتایج تحقیقات تاکید میاخالقی و به کارگیری نتایج تحقیقات در حیطه
 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلي: 

تاری جهت   انشجویان پرسسازی دآمادهل تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده به منظور واروشهای متد آشنایی با

 همکاری در فعالیتهای پژوهشی
 

 

 

 )در واقع همان اهداف كلي طرح درس است( بینابیني:اهداف 

 :رود می انتظار فراگیر از درس پایان در

 را ذکر نماید.و مراحل آن دانشجو کلیات پژوهش  .1

 مفهوم تحقیق در سیستم های بهداشتی را بیان نماید.  .2

 اهمیت پژوهش در سیستم های بهداشتی را ذکر نماید. .3

 منابع تعیین عنوان را لیست کند. .4

 معیارهای انتخاب عنوان پژوهش را فهرست نماید. .5

 ا شرح دهد.چکونگی اولویت بندی و انتخاب موضوع تحقیق ر .6

 .خصوصیات عنوان مناسب را ذکر نماید .7

 انواع فرضیه پژوهش را لیست نماید. .8

 فرضیه و سوال پژوهش را مقایسه نماید .9

 سوال کلی و جزیی را در پژوهش توضیح دهد. .10

 انواع اهداف برای یک پژوهش را نگارش نماید. .11
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 متغیر را تعریف و انواع متغیر را نام برد. .12

 ومداخله ای را مقایسه نماید.مطالعات مشاهده ای  .13

 مطالعات تجربی و نیمه تجربی را مقایسه نماید. .14

 .تفاوت نمونه پژوهش و جامعه را بیان نماید .15

 .انواع روش های نمونه گیری را شرح دهد .16

 روشهای مختلف گرد آوری داده را لیست نماید. .17

 ت (را مقایسه نماید.مزایا و معایب روشهای مختلف )مشاهده ، مصاحبه ، پرسشنامه ، آزمایشا .18

  اخالق در پژوهش را تعریف نماید. .19

 اخالق درپژوهش انسانی را شرح دهد.اصول  .20

 تکالیف محوله  را به موقع به صورت انفرادی و گروهی ارائه نمایند. .21

 های کالسی مشارکت فعال داشته باشند.با استفاده از مهارتهای گوش دادن و بازخورد در بحث .22

 نقد کنند.یک مقاله پژوهشی را  .23

 یک طرح پژوهشی را بر اساس مطالب کالس بصورت گروهی تدوین و ارائه دهند. .24

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 *      پرسش و پاسخ          *     سخنرانی برنامه ریزی شده   *        سخنرانی

     (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  *    (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  *    بحث گروهی

 :سایر موارد

 رگذاری محتوای الکترونیک صوتی و تصویری در سامانه نویدبا
 گفتگو در سامانه نوید تاالربحث گروهی و پرسش و پاسخ در 

 در قالب تکالیف مجازی(PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله
 ستفاده از محیط اسکای رووم جهت آموزب همزمان الکترونیکا

 استفاده از پیام رسان واتساپ
 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو
  برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 با استفاده از نرم افزار اسکای روم  سالحضور به موقع در صورت برگزاری ك

 گفتگو  تاالرحضور به موقع در 

 ارسال تکالیف در موعد مقرر 
 

 

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: مقررات كالسقوانین و 

  برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 با استفاده از نرم افزار اسکای روم  سالحضور به موقع در صورت برگزاری ك

 تا پایانگفتگو  تاالرحضور به موقع در 

 ی برخورد خواهد شدهمانند کالس حضوردر صورت داشتن غیبت غیر مجاز 
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 وسايل آموزشي:   

 * وب سرویس کالس آنالین    *سامانه مدیریت یادگیری          *    کامپیوتر             *    پروژکتورویدئو  * وایت برد

 (LMS) سامانه های مدیریت یادگیری: ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        *سامانه آزمون مجازی فرادید 

  

 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 4 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 1 های كالسي در سامانه نويدآزمون 2

 1 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 2 مستمرامتحان  4

 12 امتحان پايان ترم 5

 

 
 (20علمی ) از بخش 

 

 : عملي بخش تکلیف

ی را بر تند یک طرح پژوهشدانشجویان موظف هسبکارگیری فرآیند پژوهش در تدوین طرح پژوهش گروهی می باشد.  عملی، کار یا تکلیف از مقصود 

ب کرده و خلی انتخاپژوهشی از ژورنالهای معتبر خارجی و دا –یک مقاله علمی  و  اساس مطالب کالس بصورت گروهی تدوین و ارائه دهند

 و برای گرفته صورت دوره طرح یبند زمان مطابق و همزمان تکالیف کتبی و شفاهی ارائه است ذکر به الزمپس از تایید آن را نقد و ارائه نمایند. 

 .شد نخواهد منظور نمره ، شود داده تحویل مقرر زمان از پس که کتبی تکالیف

 

 
 

   یابیشارز یوهش 
 

 نمره 2 شرکت فعال در کالس 2

 نمره 3 انجام به موقع تکالیف هفتگی 

 نمره 5 نقد علمی یک مقاله 3

 نمره 10 تدوین و ارائه طرح پژوهشی 4

 نمره 20 نمره  
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 نوع آزمون

    غلط -صحیح   جور کردنی              * ایچندگزینه         *  پاسخ کوتاه     *تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 

 :  منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسي
 

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. 
 

 

 منابع فارسي:

 
 

ان، ن، تهرساماروش شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی، ملک افضلی حسین، مجدزاده سیدرضا، فتوحی اکبر، توکلی  .1

 .1381انتشارات علوم پزشکی تهران، 

 .1390گر، نشر جامعه آمار و روش تحقیق در پرستاری و علوم پزشکی، حجتی حمید، شریف نیا سیدحمید، طاهری نوراهلل، تهران، ن.   2

ه شاران اندیش، انت، تهرانروش تحقیق پرستاری، دهقان نیری ناهید، سیالنی خاطره، فارسی زهرا، فخر موحد علی، بابامحمدی حسن .4

 . 1388رفیع، 

 .1389 م، سالشریف نیا، سیدحمید؛ نظری، رقیه؛ سیدی، سیدجلیل. اصول تحقیق پرستاری پولیت ـ بک، نشر حکیم، ویرایش شش .5

 .1388، سال سیالنی، خاطره؛ فخرموحدی، علی؛ فارسی، زهرا؛ بابامحمدی، حسن. روش تحقیق برنر و گرو. نشر اندیشه رفیع .6

 .1390هقان نیری، ن؛ نوقانی، احمدعلی. اصول تحقیق پرستاری پولیت، بک و هانگلر. انتشارات اندیشه رفیع،د .7

 .1389نگر،نیا،حمید؛ طاهری،نوراهلل. آمار و روش تحقیق در پرستاری و علوم پزشکی.نشر جامعهحجتی،حمید؛ شریف .8

 

 

 

 
 

 بندی ارائه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف

ارائه  شیوه

 جلسه
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

 فاطمه یاراحمدی 12-10 *   *  روش علمی پژوهش و مراحل آن 24/6/1400 1

 فاطمه یاراحمدی 12-10 *   *  موضوع پژوهش 31/6/1400 2

 فاطمه یاراحمدی 12-10  *  *  پژوهشهای اهداف،فرضیه،سوال 7/7/1400 3

 فاطمه یاراحمدی 12-10 *   *  متغیرهای پژوهش 14/7/1400 4

 فاطمه یاراحمدی 12-10  *  *  انواع پژوهش 21/7/1400 5

 فاطمه یاراحمدی 12-10   * *  انواع پژوهش 28/7/1400 6
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7 
 انواع پژوهش 5/8/1400

 *  * * 
 فاطمه یاراحمدی 10-12

 

 فاطمه یاراحمدی 12-10 *   *  جامعه،نمونه و محیط پژوهش 12/8/1400 8

9 
 هاآوری دادهروشهای جمع 19/8/1400

 * *  * 
 فاطمه یاراحمدی 10-12

 

 فاطمه یاراحمدی 12-10  *  *  اصول اخالقی در پژوهش 26/8/1400 10

11 
بکارگیری نتایج تحقیقات در عمل،  3/9/1400

  *  انتشار نتایج تحقیقات
 

 * 
 فاطمه یاراحمدی 10-12

 

 فاطمه یاراحمدی 12-10  *   * نقد مقاله  10/9/1400 12

13 
 ارائه طرح پژوهشی 17/9/1400

 *  * * 
 فاطمه یاراحمدی 10-12

 

14 
 ارائه طرح پژوهشی 24/9/1400

 *  * * 
 فاطمه یاراحمدی 10-12

 

15 
 ارائه طرح پژوهشی 1/10/1400

 *  * * 
 یاراحمدیفاطمه  10-12

 

16 
 ارائه طرح پژوهشی 8/10/1400

 * * * * 
 فاطمه یاراحمدی 10-12

 

        ترم پایان امتحان  17

 

 


