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  ماماییگروه آموزشی:       پرستاری ومامایی خرم آباد  دانشکده:

 99-97 دوم:نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                  ماماییم ششکارشناسی ترم   حصیلی:ت یرشتهو  مقطع

  نظرید:نوع واح1        تعداد واحد:       روش تحقیق: نام واحد درسی

مدیریت و ارتقای کیفیت در بهداشت مادرو کودک وبارور)بهداشت (،3زایمان )و یباردار:یا همزمان یش نیازپ

  (4(،بیماریهای زنان و ناباروری،بهداشت مادروکودک وباروری )5
 ومامایی دانشکده پرستاری مکان برگزاری:  11-8 :ساعت  شنبهسه  :زمان برگزاری کالس: روز

    آستی مسئول درس:                                   11تعداد دانشجویان:

 11-11شنبه ویکشنبه ساعات مشاوره با دانشجو:  آستی)به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

درمامایي و نهحوه انتخاب یک موضوع به عنوان موضوع پژوهش و نحوه تهیه انجام تحقیقات با آشنایي منظوراین درس به 

 گردیده است .حي طرا طرح تحقیقونگارش 
 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 فراهم آوردن فرصتهای آشنایي با روش علمي پژوهش و نگارش یک طرح پژوهشي مقدماتي
 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 آشنا شود. پژوهش با اهمیت (1

 را توضیح دهند. انواع روشهای پژوهشي (2

ضوع را بداند.نحوه انتخاب مو (3

 را بیان نمایند. اهداف وفرضیات (4

 را شرح دهند.انواع متغیرها  (5

 را توضیح دهند. نحوه انجام مروری بر مطالعات (6

 .را شرح دهند جامعه  ونمونه پژوهش  و روش نمونه گیری  (7

با ابزار گردآوری اطالعات وشیوه جمع آوری آن آشنا شود. (8

 ایج آنرا گزارش نماید.تجزیه وتحلیل داده ها آشنا ونتچگونگیبا (9

 های تدریس:شیوه
 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

  (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 .حضور بموقع در کالس1
 .حضور فعال وبانشاط درکالس 2

 .موبایل خودرا خاموش نماید3
 .در جلسات بعدی باآمادگي در کالس شرکت نماید.4
 .از شلوغي وهمهمه درکالس بپرهیزد5

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد
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   ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 ز نمره کل()ا :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد 06آزمون پایان ترم.1

  نمره درصد 36انجام تکالیف .2

 نمره درصد 11شرکت فعال در کالس.3
 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

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

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :پیشنهادی برای مطالعه منابع -

 کلیه کتابهای روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشتی)آخرین چاپ(

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 آستی وانآشنایي با پژوهش و نحوه انتخاب عن 82/1/97 1

 " انواع پژوهش 4/8 2

)تعطیل رسمي(اهداف و فرضیات 11/8 3  " 

محیط و نمونه پژوهش -مروری بر مطالعات انجام شده 12/8 4  " 

 " متغیرها و روش گرد آوری داده ها 82/8 5

 " اصول اخالقي در پژوهش و اعتبار پایایي ابزار 1/3 9

 " تجزیه و تحلیل اطالعات 2/3 7

)تعطیل رسمي(و تهیه گزارش نهایيتفسیر یافته ها  12/3 8  " 

 


