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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

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

   مامايی گروه آموزشی:                                             پرستاری و مامايی :دانشکده

 9911-044کارشناسی مامايی                      نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی: دوم  6ترم  تحصیلی: یرشتهو مقطع 

  نظری د:واحنوع                                7 تعداد واحد:                 روش تحقیق نام درس:

(، بیماریهای زنان و ناباروری، 5(، مدیریت و ارتقای کیفیت در بهداشت مادرو کودک و باروری )بهداشت 3بارداری وزایمان ) یش نیاز:پ

     - مکان برگزاری:     74-76 :ساعت دوشنبه  :زمان برگزاری کالس: روز            (4بهداشت مادروکودک و باروری )

 دکتر پیرداده: مدرس      دکتر پیرداده  مسئول درس:                02 دانشجويان:تعداد  

 

 

 دوره:  شرح
انجام تحقیقات درمامایي و نحوه انتخاب یک موضوع به عنوان موضوع پژوهش و نحوه تهیه و نگارش طرح تحقیق طراحي آشنایي با این درس به منظور 

 گردیده است.

 دهید()لطفا شرح هدف کلی: 

 فراهم آوردن فرصتهای آشنایي با روش علمي پژوهش و نگارش یک طرح پژوهشي مقدماتي

 بینابینی:)اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنويسید(اهداف 

 آشنا شود. پژوهش با اهمیت (1

 را توضیح دهند. انواع روشهای پژوهشي (2

نحوه انتخاب موضوع را بداند. (3

 ن نمایند.را بیا اهداف و فرضیات (4

 را شرح دهند.انواع متغیرها  (5

 را توضیح دهند.نحوه انجام مروری بر مطالعات  (6

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

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

 نتایج آن را گزارش نمایند تجزیه و تحلیل داده ها آشنا و چگونگيبا  (9

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ*   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی*

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

 :جلسات آنالین 

 بموقع حضور یابند. در جلسات آنالین-7

 داشته باشند.حضور فعال درکالس  -0

 جلسات آفالین:

 انجام دهند. در زمان مقررتکالیف تعریف شده در سامانه نوید را  -3
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 شرکت کنند. ...( فعالیت های تکمیلی جلسات آفالین ) گفتگو، خودآزمون، در -4

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات کالس

 آنالین:جلسات 

  در جلسات آنالینموقع ه حضور ب-7

 کالس درحضور فعال  -0

 جلسات آفالین:

  در زمان مقرر تکالیف تعریف شده در سامانه نوید مانجا  -3

 فعالیت های تکمیلی جلسات آفالین ) گفتگو، خودآزمون، ...( درشرکت   -4

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

 محتوای چند رسانه ای: ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد            *      کامپیوتر                  پروژکتورویدئو       وایت برد
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 0 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 9

 9 سامانه نويدهای کالسی در آزمون 2

 2 های مجازی آنالينحضور در کالس 9

 9 مستمرامتحان  0

 94 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

      غلط -صحیح     جور کردنی           *    ایچندگزینه           پاسخ کوتاه         تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: برای مطالعهمنابع پیشنهادی 
 

 :منابع انگلیسی

 

 منابع فارسی:
 .اطمینان. تهران: انتشارات )ناشر(، مترجم 7394دوم  چاپ تحقیق در علوم پزشکی.فشارکی محمد. روش  ، کوشا سهیال .7
 . انتشارات سنا.7391چاپ اول صادقی گندمانی حمیدرضا. کتاب جامع روش تحقیق در علوم پزشکی.  .0

 
 

 توضیحات مهم:
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  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 

 به عنوان استاندارد پایه محسوب  ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

توانید نسبت به می ،بنابراین .استفاده نماید های جلسات آفالین نیزماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میمی

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.عالمت

 

 ًکالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 .شود برگزار

 

 

 
 

 ارائه برنامه درسبندی جدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

7 6/77 

آشنایي با پژوهش و نحوه انتخاب 
، نوشتن بیان مسئله و مرور عنوان

 متون
 پیردادهدکتر  76-74  *  * 

 " "  *  *  انواع پژوهش 73/77 0
 " "  *  *  اهداف و فرضیات 02/77 3

4 01/77 
محیط  -مروری بر مطالعات انجام شده

 و نمونه پژوهش
 *  *  " " 

5 

 
4/70 

 متغیرها و روش گرد آوری داده ها
 *  *  " " 

6 77/70 
اصول اخالقي در پژوهش و اعتبار 

 پایایي ابزار
 *   * " " 

 " " *   *  اطالعاتتجزیه و تحلیل  78/70 1
 " " *   *  تفسیر یافته ها و تهیه گزارش نهایي 76/7/7422 8
 

 


