
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 كارشناسی پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 22/6/9999تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 94-92 ساعت:                           شنبهروز:    تحقیق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري و عملی نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0/9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهريور ماه  بازنگري:تدوين /  تاريخ
 

ويژگی هاي يک موضوع مناسب  مراحل روش علمی و مراحل روش تحقیق، بیان ماهیت روش علمی،:  جلسهعنوان 
 تحقیق وچگونگی بیان مساله تحقیق مورد نظر

ویژگیی هیای ییو مو یوا م ا ی   مراحل روش علمی و مراحل روش تحقیق، ماهیت روش علمی،دانشجو با :   جلسههدف كلی 

 آش ا شود. تحقیق وچگونگی بیان مساله تحقیق تحقیق

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مراحل انجام يك تحقیق به روش علمی را توضیح دهد.

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

 تركیبی       /      مجازي       حضوري         /    روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو     پروژه   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ارائه بیان مساله، تشريحیعنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.مشخصات آن در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري  منبع درس :

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

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

 دقیقه      :مدت زمان (هت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.جصرفا )اين قسمت :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 24مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 90 مدت زمان:      

  دقیقه 0مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 
 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


 
 

 دومجلسه 

 كارشناسی پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 29/6/9999تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 94-92 ساعت:                           شنبهروز:    تحقیق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : تئوري و عملی نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0/9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 
مفهوم، متغیر، تعریف توصیف چگونگی بیان گزاره های تحقیق شامل هدف ها ، فر یه ها و  وال های تحقیق :  جلسهعنوان 

 مفهومی و عملیاتی متغیر ها و نحوه تشخیص و نام گزاری آنها

چگونگی بیان گزاره های تحقیق شامل هدف ها ، فر یه ها و  وال هیای تحقییق توصییف مفهیوم، دانشجو با :   جلسههدف كلی 

 ا شود.آش  متغیر، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و نحوه تشخیص و نام گزاری آنها

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 اهداف كلی و جزئی متناسب با موضوع تحقیق را تدوين كند.

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

 تركیبی       /      مجازي     حضوري         /      روش آموزش :  

 درس ، سیستم کامپیوترکالس  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو     پروژه   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ، تشريحیاهداف و فرضیات/سواالت پژوهشیعنوان و نوع آزمون : ارائه 

 طرح دوره تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت منبع درس :

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

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

 مان:      دقیقهمدت ز )اين قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 24مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 90 مدت زمان:      

  دقیقه 0مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 سومجلسه 

 كارشناسی پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 92/7/9999 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 94-92روز:   شنبه                           ساعت:  تحقیق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 04تعداد دانشجويان  : تئوري و عملی واحد:نوع 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0/9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

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

بردن به  ابقه پژوهش های مرتبط به مو وا تحقیق، شیوه های ا تفاده از م ابع پژوهش های قبلی و یادداشت برداری از آنها، 
 ارزشیابی مبت ی بر شواهد مدارک

نحیوه ییافتن میدارک  شیی،دانشجو با چگونگی بازنگری م ابع و پی بردن به زمی ه های مرتبط با مو یوا پژوه:   جلسههدف كلی 

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

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

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

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

 تحقیقات زمینه اي مرتبط با موضوع پژوهشی را تدوين كند.

 تركیبی       /      مجازي     حضوري         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو     پروژه   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ، تشريحیساير پژوهشگرانمروري بر تحقیقات عنوان و نوع آزمون : ارائه 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

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

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

 مان:      دقیقهمدت ز )اين قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 24مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 90 مدت زمان:      

  دقیقه 0مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 چهارمجلسه 

 كارشناسی پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 99/7/9999 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 94-92روز:   شنبه                           ساعت:  تحقیق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري و عملی واحد:نوع 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0/9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 انواع روش هاي تحقیق کمی ، انتخاب روش مناسب تحقیق براي يک موضوع تحقیق:  جلسهعنوان 

 آش ا شود. انواا روش های تحقیق کمی، انتخاب روش م ا   تحقیق برای یو مو وا تحقیقدانشجو با :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 انواع روش تحقیق بصورت كمی را توضیح دهد.

 تركیبی       /      مجازي     حضوري         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو     پروژه   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ، تشريحیخودكار پژوهشی بخش نوع روش تحقیق عنوان و نوع آزمون : ارائه 

 يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي منبع درس :
Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

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

 زمان:      دقیقهمدت  )اين قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 24مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 90 مدت زمان:      

  دقیقه 0مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 

 پنجمجلسه 

 كارشناسی پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 9/8/9999 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 94-92روز:   شنبه                           ساعت:  تحقیق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري و عملی واحد:نوع 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0/9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 انواع روش هاي تحقیق کمی ، انتخاب روش مناسب تحقیق براي يک موضوع تحقیق:  جلسهعنوان 

 آش ا شود. انواا روش های تحقیق کمی، انتخاب روش م ا   تحقیق برای یو مو وا تحقیقدانشجو با :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 انواع روش تحقیق بصورت كمی را توضیح دهد.

 تركیبی       /      مجازي     حضوري         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو     پروژه   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 عنوان و نوع آزمون : ارائه بخش نوع روش تحقیق كار پژوهشی خود، تشريحی

 يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي منبع درس :
Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

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

 زمان:      دقیقهمدت  )اين قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 24مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 90 مدت زمان:      

  دقیقه 0مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

 ششمجلسه 

 كارشناسی پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 94/8/9999 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 94-92روز:   شنبه                           ساعت:  تحقیق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري و عملی واحد:نوع 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0/9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 انواا روش های مطالعه کیفی، تفاوت روش های کمی و کیفی:  عنوان جلسه

 آش ا شود. تفاوت روش های کمی و کیفی ،انواا روش های مطالعه کیفیدانشجو با :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

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

 تفاوت انجام تحقیق بصورت كیفی و كمی، مزايا و معايب هر كدام را توضیح دهد.

 تركیبی       /      مجازي     حضوري         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو     پروژه   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ، تشريحیمقايسه انواع روش تحقیق با يکديگرعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. درس : منبع
Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

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

 زمان:      دقیقهمدت  )اين قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 24مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 90 مدت زمان:      

  دقیقه 0مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

 هفتمجلسه 

 كارشناسی پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 97/8/9999 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 94-92روز:   شنبه                           ساعت:  تحقیق در پرستارينام درس )واحد(  :  

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري و عملی واحد:نوع 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0/9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 
در  محافظت افراد مورد پژوهش، شناخت نقش کمیته هاي تحقیقی رعايت نکات اخالقی در پژهش،:  عنوان جلسه

 احیاي حقوق افراد

محافظت افراد مورد پژوهش، ش اخت نقش کمیته های تحقیقیی در  رعایت نکات اخالقی در پژهش،دانشجو با :   جلسههدف كلی 

 آش ا شود. احیای حقوق افراد

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 تدوين كند.مالحظات اخالقی مرتبط با موضوع تحقیقاتی خود را 

 تركیبی       /      مجازي     حضوري         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو     پروژه   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ، تشريحیتحقیقاتی خودبیان مالحظات اخالقی مربوط به كار عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

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

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   
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  بخش اول درس 
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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
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 ارجاع دهی متون در متن:  عنوان جلسه

 آش ا شود. تحقیقاتی و نحوه ارجاا دادن به کار تحقیقاتی خودانواا  یستم ارجاا دهی در کار دانشجو با :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 انواع روش هاي ارجاع دهی در متن را توضیح دهد.
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 تركیبی       /      مجازي     حضوري         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو     پروژه   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ، تشريحی متن تحقیقاتی خود را به شیوه درست به تحقیقات ديگران ارجاع دهدعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتواي يادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

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