
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 

 جلسه اول
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                      گروه آموزشی:                                                 :     دانشکده

 1398 نيم سال اول تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                     شنبهروز:     تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 90مدت كالس: 

 

ويژگي هاي يک موضوع مناسب  مراحل روش علمي و مراحل روش تحقيق، بيان ماهيت روش علمي،عنوان درس : 
 تحقيق وچگونگي بيان مساله تحقيق مورد نظر

ویژگیی هیای ییو مو یوا م ا ی        مراحل روش علمی و مراحل روش تحقیق، ماهیت روش علمی،دانشجو با هدف کلی درس :  

 آش ا شود. تحقیق وچگونگی بیان مساله تحقیق تحقیق

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .مراحل انجام يك تحقیق به روش علمی را توضیح دهد 

  جهت تحقیق در رشته پرستاري را برشمارد.ويژگی هاي يك موضوع مناسب 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&text=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&text=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&sort=relevancerank&search-alias=books


  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه دوم
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12ساعت: روز:    شنبه                      تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

 ويژگي هاي يک موضوع مناسب مراحل روش علمي و مراحل روش تحقيق، بيان ماهيت روش علمي،عنوان درس : 
 تحقيق وچگونگي بيان مساله تحقيق مورد نظر

ویژگیی هیای ییو مو یوا م ا ی        مراحل روش علمی و مراحل روش تحقیق، ماهیت روش علمی،دانشجو با هدف کلی درس :  

 آش ا شود. وچگونگی بیان مساله تحقیق تحقیق

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 ضوع تحقیقاتی را توضیح دهد.واهمیت يك م بیان و چگونگی نوشتن بیان مساله 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&text=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&text=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&sort=relevancerank&search-alias=books


 
 

 جلسه سوم

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12ساعت:                 روز:    شنبه      تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

هاي يک موضوع مناسب ويژگي  مراحل روش علمي و مراحل روش تحقيق، بيان ماهيت روش علمي،عنوان درس : 
 تحقيق وچگونگي بيان مساله تحقيق مورد نظر

ویژگیی هیای ییو مو یوا م ا ی        مراحل روش علمی و مراحل روش تحقیق، ماهیت روش علمی،دانشجو با هدف کلی درس :  

 آش ا شود.وچگونگی بیان مساله تحقیق  تحقیق

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  موضوع تحقیقاتی متناسب با رشته پرستاري را انتخاب نمايد.يك 

  تدوين کند.با رعايت معیارهاي مورد نظر يك مساله تحقیقاتی با توجه به چالش هاي پیش رو در پرستاري را 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه چهارم
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی: :                                                  دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12روز:    شنبه                     ساعت:  تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&text=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&text=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&sort=relevancerank&search-alias=books


 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

توصیی  مهویو ، مترییر، تفریی      چگونگی بیان گزاره های تحقیق شامل هدف ها ، فر یه ها و  وال های تحقییق  عنوان درس : 

 نا  گزاری آنوامهوومی و عملیاتی متریر ها و نحوه تشخیص و 

چگونگی بیان گزاره های تحقیق شامل هدف ها ، فر یه ها و  وال هیای تحقییق توصیی  مهویو ،     دانشجو با هدف کلی درس :  

 آش ا شود. متریر، تفری  مهوومی و عملیاتی متریر ها و نحوه تشخیص و نا  گزاری آنوا

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  جزئی متناسب با موضوع تحقیق را تدوين کند.کلی و اهداف 

 .فرضیه ها و سواالت متناسب با موضوع تحقیق را تدوين کند 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

 دقيقه   10مدت زمان:    قدمه م 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه پنجم

 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12ساعت: روز:    شنبه                      تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

مهویو ، مترییر، تفریی     توصیی   چگونگی بیان گزاره های تحقیق شامل هدف ها ، فر یه ها و  وال های تحقییق  عنوان درس : 

 مهوومی و عملیاتی متریر ها و نحوه تشخیص و نا  گزاری آنوا

چگونگی بیان گزاره های تحقیق شامل هدف ها ، فر یه ها و  وال هیای تحقییق توصیی  مهویو ،     دانشجو با هدف کلی درس :  

 شود. آش ا متریر، تفری  مهوومی و عملیاتی متریر ها و نحوه تشخیص و نا  گزاری آنوا

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&text=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&text=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&sort=relevancerank&search-alias=books


 .تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرها متناسب با موضوع تحقیق را تدوين کند 

 .اهداف کاربردي متناسب با موضوع تحقیق را تدوين کند 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه ششم

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12روز:    شنبه                     ساعت:  تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

چگونگی بازنگری م ابع و پی بردن به زمی ه های مرتبط با مو وا پژوهشی،نحوه یافتن مدارک علمی به م ظور پیی  عنوان درس : 

مو وا تحقیق، شیوه های ا تهاده از م ابع پژوهش های قبلی و یادداشیت بیرداری از آنویا،    بردن به  ابقه پژوهش های مرتبط به 

 ارزشیابی مبت ی بر شواهد مدارک

نحیوه ییافتن میدارک     چگونگی بازنگری م ابع و پی بردن به زمی ه های مرتبط با مو یوا پژوهشیی،  دانشجو با هدف کلی درس :  

های مرتبط به مو وا تحقییق، شییوه هیای ا یتهاده از م یابع پیژوهش هیای قبلیی و          علمی به م ظور پی بردن به  ابقه پژوهش

 آش ا شود. یادداشت برداری از آنوا، ارزشیابی مبت ی بر شواهد مدارک

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .نحوه يافتن مدارك علمی مرتبط با موضوع پژوهشی را توضیح دهد 

  اي مرتبط با موضوع پژوهشی را تدوين کندتحقیقات زمینه. 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&text=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&text=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&text=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&text=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&sort=relevancerank&search-alias=books


  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه هفتم

 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12ساعت:  روز:    شنبه                     تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

مدارک علمی به م ظور پیی  چگونگی بازنگری م ابع و پی بردن به زمی ه های مرتبط با مو وا پژوهشی،نحوه یافتن عنوان درس : 

بردن به  ابقه پژوهش های مرتبط به مو وا تحقیق، شیوه های ا تهاده از م ابع پژوهش های قبلی و یادداشیت بیرداری از آنویا،    

 ارزشیابی مبت ی بر شواهد مدارک

نحیوه ییافتن میدارک     ی،دانشجو با چگونگی بازنگری م ابع و پی بردن به زمی ه های مرتبط با مو یوا پژوهشی  هدف کلی درس :  

علمی به م ظور پی بردن به  ابقه پژوهش های مرتبط به مو وا تحقییق، شییوه هیای ا یتهاده از م یابع پیژوهش هیای قبلیی و         

 آش ا شود. یادداشت برداری از آنوا، ارزشیابی مبت ی بر شواهد مدارک

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  برداري از منابع پژوهشی قبلی را توضیح دهد.شیوه يادداشت 

 .منابع پژوهشی قبلی مرتبط با موضوع را خالصه نمايد 

 .ارزشیابی درستی از نقاط قوت و ضعف پژوهش هاي قبلی مرتبط با موضوع تحقیق داشته باشد 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 
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  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه هشتم

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12روز:    شنبه                     ساعت:  تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

 انواا روش های تحقیق کمی ، انتخاب روش م ا   تحقیق برای یو مو وا تحقیقعنوان درس : 

 آش ا شود. تحقیق برای یو مو وا تحقیقانواا روش های تحقیق کمی، انتخاب روش م ا   دانشجو با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .انواع روش تحقیق بصورت کمی را توضیح دهد 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 سيستم كامپيوتر، تخته سفيدكالس درس ، امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه نهم

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12روز:    شنبه                     ساعت:  تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :
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 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

 )ادامه مبحث( انواا روش های تحقیق کمی ، انتخاب روش م ا   تحقیق برای یو مو وا تحقیقعنوان درس : 

 آش ا شود. انتخاب روش م ا   تحقیق برای یو مو وا تحقیقانواا روش های تحقیق کمی، دانشجو با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .انواع روش تحقیق بصورت کمی را توضیح دهد 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 دهم جلسه 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12روز:    شنبه                     ساعت:  تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

 انواا روش های تحقیق کمی ، انتخاب روش م ا   تحقیق برای یو مو وا تحقیقعنوان درس : 

 آش ا شود. تحقیق برای یو مو وا تحقیقانواا روش های تحقیق کمی، انتخاب روش م ا   دانشجو با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  متناسب با عنوان تحقیق خود را با ذکر داليل کافی انتخاب نمايد.روش تحقیق 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 
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 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

 دقيقه   10مدت زمان:    قدمه م 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 يازدهمجلسه 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12ساعت: روز:    شنبه                      تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

  تهاوت روش های کمی و کیهی ،انواا روش های مطالفه کیهی عنوان درس : 

 آش ا شود. تهاوت روش های کمی و کیهی ،انواا روش های مطالفه کیهیدانشجو با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 انواع روش هاي تحقیق به صورت کیفی در پرستاري را توضیح دهد. 

  را توضیح دهد. ، مزايا و معايب هر کدامتحقیق بصورت کیفی و کمیانجام تفاوت 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 
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  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه دوازدهم

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                    :               دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12روز:    شنبه                     ساعت:  تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

مهاهیم اعتبار درونی و برونی پژوهش ، عوامل موثر بر اعتبار درونی و برونی پژوهش های، بکارگیری روش های   عنوان درس :

آش ایی با انواا مختل  ابزارهای اندازه گیری و انتخاب ابزار م ا   اندازه گیری ، ، صحیح اعتبار   جی در ابزار مورد ا تهاده

 شرح مزایا و مفای  انواا مختل  ابزارهای اندازه گیری

ی و برونی پژوهش های، بکارگیری مهاهیم اعتبار درونی و برونی پژوهش ، عوامل موثر بر اعتبار دروندانشجو با هدف کلی درس :  

 آش ا شود. روش های صحیح اعتبار   جی در ابزار مورد ا تهاده

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  اعتباريابی در پژوهش را توضیح دهد.انواع روش هاي 

 .روش هاي مناسبی جهت اعتبار يابی موضوع تحقیقاتی خود تدوين کند 

  ابزارهاي مورد استفاده در پرستاري را بیان کند.انواع 

  ويژگی هاي انواع مختلف ابزارهاي اندازه گیري را مقايسه نمايد. 
                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 تخته سفيدكالس درس ، سيستم كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 
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 جلسه سيزدهم

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:     :                                              دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12روز:    شنبه                     ساعت:  تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50:تعداد دانشجويان  

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

 در ابزار مورد ا تهاده   جش پایاییپژوهش ، بکارگیری روش های صحیح  پایایی درمهاهیم  عنوان درس : 

آش ا  در ابزار مورد ا تهاده   جش پایاییپژوهش، بکارگیری روش های صحیح  پایایی درمهاهیم دانشجو با هدف کلی درس :  

 شود.

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  در پژوهش را توضیح دهد. پايايیانواع روش هاي 

  موضوع تحقیقاتی خود تدوين کند. سنجش پايايیروش هاي مناسبی جهت 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه چهاردهم

 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                     :              دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12روز:    شنبه                     ساعت:  تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:
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 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

 و تفیین حجم نمونه جامفه آماری، روش های نمونه گیری رایج، عنوان درس : 

 آش ا شود. و تفیین حجم نمونه های نمونه گیریجامفه آماری، روش دانشجو با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  در پژوهش را توضیح دهد. نمونه گیري و تعیین حجم نمونهانواع روش هاي 

  موضوع تحقیقاتی خود تدوين کند. نمونه گیريروش هاي مناسبی جهت 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

 دقيقه   10مدت زمان:    قدمه م 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه پانزدهم

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12ساعت: روز:    شنبه                      تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

در احیای  محافظت افراد مورد پژوهش، ش اخت نقش کمیته های تحقیقی رعایت نکات اخالقی در پژهش، عنوان درس : 

 حقوق افراد

محافظت افراد مورد پژوهش، ش اخت نقش کمیته های تحقیقی در  رعایت نکات اخالقی در پژهش،دانشجو با هدف کلی درس :  

 آش ا شود. احیای حقوق افراد

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 کند. تدوينرا موضوع تحقیقاتی خود  مالحظات اخالقی مرتبط با 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&text=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&text=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&sort=relevancerank&search-alias=books


 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

  قيقهد   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه شانزدهم

 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                 :                  دانشکده

 1398نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 10-12روز:    شنبه                     ساعت:  تحقيق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري و عملي نوع واحد:
 

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

 ارجاا دهی متون در متن  عنوان درس : 

 آش ا شود. دادن به کار تحقیقاتی خودانواا  یستم ارجاا دهی در کار تحقیقاتی و نحوه ارجاا دانشجو با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 انواع روش هاي ارجاع دهی در متن را توضیح دهد. 

 .متن تحقیقاتی خود را به شیوه درست به تحقیقات ديگران ارجاع دهد 

                                    بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&text=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&text=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&text=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&text=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&sort=relevancerank&search-alias=books


  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 


