
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 12-10 ساعت:                   شنبه روز: تحقیق در پرستاری نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  1) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  5/1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم آنالین -دقیقه  90 مدت کالس:

 1400شهريورماه  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 قیمفهوم تحق سيدر مورد واحد و سپس تدر يیابتدا حاتیتوض:  جلسهعنوان 

 را فراگیرند. قیمفهوم تحق سیدر مورد واحد و سپس تدر ییابتدا حاتیتوضدانشجویان بتوانند :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .دانشجو با طرح درس و طرح دوره این درس آشنا شود 

 .دانشجو با نحوه مطالعه و انجام پروژه تحقیقاتی مربوط به درس آشنا شود 

 .دانشجو بتواند مفهوم تحقیق و ضرورت انجام تحقیق را بیان نماید 

 ترکیبی       /         *مجازی    حضوری         /    روش آموزش :  

 و آنالین، اینترنت نرم افزار جلسات مجازیلپ تاپ،   امکانات آموزشی :

 /        تاالر گفتگوپروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 بصورت تشریحی ضرورت انجام تحقیقارائه عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. .روش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396)حمید، حجتی -

- Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). Philladelphia: W.B. 
Saunders. 
- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and 
Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott. 

 دقیقه 30 :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان : 

 دقیقه 10مدت زمان : 

 دقیقه 15مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 12-10 ساعت:           شنبه         روز: تحقیق در پرستاری )واحد(:نام درس 

  تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  1) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  5/1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم مجازی -دقیقه  40 مدت کالس:

 1400شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 قیمسئله طرح تحق انیموضوع، عنوان و ب طراحی :  جلسهعنوان 

 را فراگیرند. قیمسئله طرح تحق انیموضوع، عنوان و بنحوه طراحی دانشجویان بتوانند :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  با و را انتخاب نموده ی، موضوعات پژوهشیبا منابع کسب موضوع پژوهش در پرستار ییضمن آشنادانشجویان 

ا نموده و ب لیو تحل هیزمسئله را تج ،را انتخاب یبه پژوهش، موضوع مناسب یده تیاولو یها اریاستفاده از مع

 .ندینما نیمسئله آن را تدو انیمرور بر متون، ب

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 ، اینترنتمحتواو تولید  مجازینرم افزار جلسات لپ تاپ،   امکانات آموزشی :

 /        تاالر گفتگوپروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ارائه عنوان و بیان مساله بصورت تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. .روش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396)حمید، حجتی -

- Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). Philladelphia: W.B. 
Saunders. 
- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and 
Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott. 

 دقیقه 5 مدت زمان: صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان : 

 دقیقهمدت زمان : 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 



 

 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 12-10 ساعت:           شنبه         روز: تحقیق در پرستاری نام درس )واحد(:

  دانشجويان:تعداد  واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  1) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  5/1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم مجازی -دقیقه  40 مدت کالس:

 1400شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و سواالت پژوهش اتی، فرضاهداف :  جلسهعنوان 

 را فراگیرند. و سواالت پژوهش اتی، فرضاهدافدانشجویان بتوانند :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجویان بتوانند:

 د.نده حیو سواالت پژوهش را توض اتیو انواع اهداف، فرض تیاهم 

 ندینما نیخود را تدو لیو سواالت پژوهش در پروژه در حال تکم اتیفرض ،اهداف. 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 و تولید محتوا، اینترنت نرم افزار جلسات مجازیلپ تاپ،   امکانات آموزشی :

 /        تاالر گفتگوپروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 اهداف، سواالت پژوهشی و فرضیات پژوهشی بصورت تشریحی و کتبیارائه عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. .تحقیق و آمار در پرستاریروش (. 1396)حمید، حجتی -

- Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). Philladelphia: W.B. 
Saunders. 
- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and 
Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott. 

 دقیقه 5 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان : 

 دقیقهمدت زمان : 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 12-10 ساعت:           شنبه         روز: تحقیق در پرستاری نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  1) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  5/1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم مجازی -دقیقه  40 مدت کالس:

 1400شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلی طرح تحقیقاتی و روش کار پژوهش یها ریمتغ : جلسهعنوان 

 را فراگیرند. کلی طرح تحقیقاتی و روش کار پژوهش یها ریمتغدانشجویان بتوانند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 دانشجویان بتوانند:

 ه، نوع و نحوه دکر هیرا ته پژوهش خود یها ریاز متغ یستی، لو انواع آن تیاهم ،ریغتمفهوم م با ییضمن آشنا

 د.یننما نییتع یآن را بدرست یریانداره گ

 روش کار طرح تحقیقاتی خود را تنظیم و تدوین نمایند.. 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 و تولید محتوا، اینترنت نرم افزار جلسات مجازیلپ تاپ،   امکانات آموزشی :

 /        تاالر گفتگوپروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 بصورت تشریحی و کتبی طرح تحقیقاتیکلی جدول متغیرها و روش کار ارائه عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. .روش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396)حمید، حجتی -

- Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). Philladelphia: W.B. 
Saunders. 
- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and 
Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott. 

 دقیقه 5 مدت زمان: جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان : 

 دقیقهمدت زمان : 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 12-10 ساعت:           شنبه         روز: تحقیق در پرستاری نام درس )واحد(:

  دانشجويان:تعداد  واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  1) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  5/1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم مجازی -دقیقه  40 مدت کالس:

 1400شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 انواع پژوهش : جلسهعنوان 

 را فراگیرند. انواع پژوهشدانشجویان بتوانند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 دانشجویان بتوانند:

 انواع پژوهش کمی را شرح دهند 

  های کیفی را توضیح دهند.پژوهش 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 و تولید محتوا، اینترنت نرم افزار جلسات مجازیلپ تاپ،   امکانات آموزشی :

 تاالر گفتگو        /پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 بصورت تشریحی و کتبی در روش کار طرح تحقیقاتیارائه عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. .روش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396)حمید، حجتی -

- Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). Philladelphia: W.B. 
Saunders. 
- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and 
Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott. 

 دقیقه 5 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان : 

 دقیقهمدت زمان : 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 12-10 ساعت:           شنبه         روز: تحقیق در پرستاری نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  1) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  5/1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم مجازی -دقیقه  40 مدت کالس:

 1400شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 جامعه، نمونه و محیط پژوهش، روش های نمونه گیری و جمع آوری داده، تجزيه و تحلیل آماری : جلسهعنوان 

شجویان بتوانند  :  جلسه هدف کلی  جمع آوری داده و مفاهیم جامعه، نمونه و محیط پژوهش، روش های نمونه گیری و دان

 را فراگیرند. تجزیه و تحلیل آماری

 : اختصاصیاهداف 

 دانشجویان بتوانند:

 را شرح دهند جامعه، نمونه و محیط پژوهش 

 را توضیح دهند. روش های تعیین حجم نمونه و نمونه گیری 

 .تجزیه و تحلیل آماری را شرح دهند 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 و تولید محتوا، اینترنت نرم افزار جلسات مجازیلپ تاپ،   امکانات آموزشی :

 /        تاالر گفتگوپروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

جمع آوری داده و تجزیه و تحلیل  جامعه، نمونه و محیط پژوهش، روش های نمونه گیری وارائه عنوان و نوع آزمون : 

 در روش کار طرح تحقیقاتی بصورت تشریحی و کتبی آماری

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. .روش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396)حمید، حجتی -

- Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). Philladelphia: W.B. 
Saunders. 
- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and 
Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott. 

 دقیقه 5 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان : 

 دقیقهمدت زمان : 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 



 

 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 12-10 ساعت:           شنبه         روز: تحقیق در پرستاری نام درس )واحد(:

 تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  1) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  5/1 تعداد واحد:

 حامد دالم: درسم حضوری -دقیقه  90 مدت کالس:

 1400شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1جلسه عملی  : جلسهعنوان 

 .دانشجویان بتوانند عنوان طرح تحقیقاتی و مقدمه طرح تحقیقاتی را بصورت عملی طراحی کنند:  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 دانشجویان بتوانند:

 .عنوان طرح تحقیقاتی را بصورت عملی طراحی کنند 

 .بیان مساله و بررسی متون را همراه با رفرنس بصورت عملی طراحی کنند 

 .ضرورت انجام طرح را بصورت عملی طراحی کنند 

 ترکیبی       /   مجازی      حضوری *         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، کالس درس، وایت برد، ماژیک، اینترنت امکانات آموزشی :

 /        تاالر گفتگوپروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ارائه عنوان طرح تحقیقاتی و مقدمه بصورت عملیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. .روش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396)حمید، حجتی -

- Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). Philladelphia: W.B. 
Saunders. 
- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and 
Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott. 

 دقیقه 10 مدت زمان: حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان : 

 دقیقه 15مدت زمان : 

 دقیقه 25مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 12-10 ساعت:           شنبه         روز: تحقیق در پرستاری نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  1) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  5/1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم حضوری -دقیقه  90 مدت کالس:

 1400شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 2جلسه عملی  : جلسهعنوان 

 .دانشجویان بتوانند اهداف، فرضیات و سواالت پژوهشی طرح تحقیقاتی را بصورت عملی طراحی کنند:  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 دانشجویان بتوانند:

 .اهداف طرح تحقیقاتی را بصورت عملی طراحی کنند 

 .سواالت پژوهشی بصورت عملی طراحی کنند 

 .فرضیات پژوهشی را بصورت عملی طراحی کنند 

 ترکیبی       /   مجازی      حضوری *         /      روش آموزش :  

 درس، وایت برد، ماژیک، اینترنتلپ تاپ، کالس  امکانات آموزشی :

 /        تاالر گفتگوپروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ارائه اهداف، سواالت پژوهشی و فرضیات پژوهشی بصورت عملیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. .روش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396)حمید، حجتی -

- Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). Philladelphia: W.B. 
Saunders. 
- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and 
Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott. 

 دقیقه 10 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان : 

 دقیقه 15مدت زمان : 

 دقیقه 25مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 12-10 ساعت:           شنبه         روز: تحقیق در پرستاری نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  1) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  5/1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم حضوری -دقیقه  90 مدت کالس:

 1400شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 3جلسه عملی  : جلسهعنوان 

 .بصورت عملی طراحی کننددانشجویان بتوانند روش کار طرح تحقیقاتی را :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 دانشجویان بتوانند:

 .روش تعیین حجم نمونه و نمونه گیری را بصورت عملی طراحی کنند 

 .متغیرهای پژوهش را بصورت عملی طراحی کنند 

 .روش های جمع آوری داده و تجزیه و تحلیل آماری را بصورت عملی طراحی کنند 

 ترکیبی       /   مجازی      حضوری *         /      روش آموزش :  

 لپ تاپ، کالس درس، وایت برد، ماژیک، اینترنت امکانات آموزشی :

 /        تاالر گفتگوپروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ارائه روش کار طرح تحقیقاتی بصورت عملیعنوان و نوع آزمون : 

 درس : منبع
 تهران: جامعه نگر. .روش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396)حمید، حجتی -

- Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). Philladelphia: W.B. 
Saunders. 
- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and 
Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott. 

 دقیقه 10 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان : 

 دقیقه 15مدت زمان : 

 دقیقه 25مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 



 

 

 دهمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 12-10 ساعت:           شنبه         روز: در پرستاری تحقیق نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  1) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  5/1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم مجازی -دقیقه  40 مدت کالس:

 1400شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ها، مالحظات اخالقی و جدول گانتمحدوديت  : جلسهعنوان 

ند   :  جلسههههدف کلی   را محدودیت های پژوهش، مالحظات اخالقی و جدول گانت طرح تحقیقاتی           دانشججججویان بتوان

 فراگیرند.

 : اختصاصیاهداف 

 دانشجویان بتوانند:

 را شرح دهند محدودیت های و مشکالت اجرایی طرح تحقیقاتی 

 را توضیح دهند. پژوهش مالحظات اخالقی و اصول اخالق در 

 طراحی کنندرا  جدول گانت. 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 و تولید محتوا، اینترنت نرم افزار جلسات مجازیلپ تاپ،   امکانات آموزشی :

 تاالر گفتگو/        پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

بصورت  محدودیت ها و مشکالت اجرایی طرح تحقیقاتی، مالحظات اخالقی و جدول گانتارائه عنوان و نوع آزمون : 

 تشریحی و کتبی

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. .روش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396)حمید، حجتی -

- Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). Philladelphia: W.B. 
Saunders. 
- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and 
Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott. 

 دقیقه 5 مدت زمان: حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان : 

 دقیقهمدت زمان : 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 



 

 

 يازدهمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 12-10 ساعت:           شنبه         روز: تحقیق در پرستاری نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  1) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  5/1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم مجازی -دقیقه  40 مدت کالس:

 1400شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رفرنس نويسی و شیوه انتشار نتايج طرح تحقیقاتی : جلسهعنوان 

 را فراگیرند.رفرنس نویسی و شیوه انتشار نتایج طرح تحقیقاتی نحوه دانشجویان بتوانند :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 دانشجویان بتوانند:

 شرح دهند انواع سبک های رفرنس دهی را 

 .متن طرح تحقیقاتی خود را با رفرنس استاندارد، تدوین و طراحی کنند 

 .شیوه های انتشار نتایج طرح تحقیقاتی را توضیح دهند 

 ترکیبی       /   مجازی *       حضوری         /      روش آموزش :  

 و تولید محتوا، اینترنت نرم افزار جلسات مجازیلپ تاپ،   امکانات آموزشی :

 /        تاالر گفتگوپروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

بصورت  مشکالت اجرایی طرح تحقیقاتی، مالحظات اخالقی و جدول گانت محدودیت ها وارائه عنوان و نوع آزمون : 

 تشریحی و کتبی

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. .روش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396)حمید، حجتی -

- Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). Philladelphia: W.B. 
Saunders. 
- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and 
Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott. 

 دقیقه 5 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 20مدت زمان : 

 دقیقهمدت زمان : 

 دقیقه 10مدت زمان: 

  دقیقه 5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دوازدهمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی: پرستاری                           : پرستاریدانشکده

 اولنیمسال تاريخ ارائه درس:    1400-1401 سال تحصیلی:

 12-10 ساعت:           شنبه         روز: تحقیق در پرستاری نام درس )واحد(:

  تعداد دانشجويان: واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  1) نوع واحد:

 حامد دالممسئول درس:  5/1 تعداد واحد:

 : حامد دالمدرسم حضوری -دقیقه  90 مدت کالس:

 1400شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 4جلسه عملی  : جلسهعنوان 

 را بصورت عملی انجام دهند. دانشجویان بتوانند نحوه رفرنس دهی و انتشار نتایج تحقیقات:  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 دانشجویان بتوانند:

  انجام دهند.رفرنس دهی را بصورت عملی 

 بصورت عملی انجام دهند. را نحوه انتشار نتایج تحقیقات 

 ترکیبی       /   مجازی      حضوری *         /      روش آموزش :  

 ، اینترنتکالس درس، وایت برد، ماژیکلپ تاپ،   امکانات آموزشی :

 تاالر گفتگو   /     پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 بصورت عملی رفرنس دهی متنارائه عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :
 تهران: جامعه نگر. .روش تحقیق و آمار در پرستاری(. 1396)حمید، حجتی -

- Burns, N., & Groves,S. Understanding Nursing Research.(last ed.). Philladelphia: W.B. 
Saunders. 
- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and 
Utilization.(last ed.). Philladelphia: lipincott. 

 دقیقه 10 مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان : 

 دقیقه 15مدت زمان : 

 دقیقه 25مدت زمان: 

  دقیقه 10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 


