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 یپرستبر گروه آموزضی:    پرستبری و مبمبیی :دانطکده

       کبرضنبسی ارضد رضته پرستبری داخلی جراحی حصیلی:ت یرضتهو مقطغ  

 5931-5931 اول نیمسبل تحصیلی و سبلتحصیلی 

       نظری و ػملید:  واحنوع  واحد     2  تؼداد واحد:    روش تحقیق در پرستبری: نبم واحد درسی

 _ یص نیبز:پ

     51-59و  52-51 :سبػت  یکطنبه :زمبن برگساری کالس: روز

 دکتر مژگبن خبدمی مسئول درس:  3 تؼداد دانطجویبن:                  2کالس مکبن برگساری: 

  دکتر مژگبن خبدمی و دکتر طبهره طوالبی )به ترتیب حروف الفبب(: اسبتید

 3-8یکطنبه   سبػبت مطبوره بب دانطجو:

 )لطفب ضرح دهید( ضرح دوره:

 

پشػتبساى دس عی اًجبم ٍظبیف حشفِ ای خَد ّوَاسُ ثب هؼبئل هتؼذدی هَاجِ هی ؿًَذ کِ ًیبصهٌذ اػتفبدُ اص سٍؽ 

اسائِ خذهبت سٍصآهذ ٍ ثْیٌِ پشػتبسی ّوَاسُ ًیبصهٌذ پظٍّؾ اػت. ثِ ّویي ایي  ّبی ػلوی هی ثبؿذ. ػالٍُ ثش

حل هؼألِ ٍ  ثشایاًـجَیبى کبسؿٌبػی اسؿذ استقبی داًؾ، ًگشؽ ٍ هْبست ّبی الصم دلیل یکی اص اّذاف تشثیت د

اجشای گبم ّبی حل هؼألِ، پظٍّؾ ّبی کبسثشدی اػت. ثٌبثشایي اًتظبس هی سٍد داًؾ آهَختگبى قبدس ثِ ّوچٌیي 

ؿَاّذ ٍ هقبالت  ثبؿٌذ ٍ ثتَاًٌذ ثِ تَلیذ الت ٍ چبلؾ ّبی هَجَدعشاحی ٍ اًجبم پشٍطُ ّبی کبسثشدی دس هـک

هؼتجش کوک ًوبیٌذ. پشػتبساى ّوچٌیي ثبیذ قبدس ثِ ًقذ ٍ اسصؿیبثی پظٍّؾ ّبی هَجَد جْت ػولکشد هجتٌی ثش 

 ؿَاّذ ثبؿٌذ. 

آؿٌبیی فشاگیشاى ثب اكَل، هفبّین، سٍؽ ّبی اًجبم پظٍّؾ دس ػلَم پضؿکی ثهِ گًَهِ ای کهِ قهبدس ثهِ      هدف کلی: 

ّوچٌیي ًگشؽ حل هؼألِ سا کؼهت ًوهَدُ ٍ   سػی پظٍّؾ ّبی گزؿتِ ثبؿذ. عشاحی یک عشح پظٍّـی ٍ ًقذ ٍ ثش

 قبدس ثِ اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی ػلوی دس هَاجِْ ثب هؼبئل حشفِ ای ثبؿٌذ.

 

 ویژه:اهداف 

 اص ّش داًـجَ اًتظبس هی سٍد دس پبیبى دٍسُ هَفق ثِ کؼت كالحیت ّبی ریل ؿذُ ثبؿذ:

 سا ؿشح دّذ. تفبٍت پظٍّؾ دس پشػتبسی ٍ ػبیش سؿتِ ّب 

 .اّویت پظٍّؾ دس پشػتبسی سا دسک ًوَدُ ٍ ؿشح دّذ 

 .ػیش تکبهلی پظٍّؾ پشػتبسی ٍ ًقؾ آى دس ػیبػت ّبی پظٍّـی دس قشى حبضش سا ؿشح دّذ 

 .گبهْبی حل هؼألِ ٍ پظٍّؾ سا هقبیؼِ ًوبیذ 

 بسی سا هقبیؼِ ًوبیذ.اثؼبد هختلف دٍ پبساداین عجیؼت گشایی ٍ اثجبت گشایی ٍ تأثیش آى ّب ثش پظٍّؾ پشػت 

  هٌبثغ هٌبػت ثشای ؿٌبػبیی ٍ تذٍیي هؼألِ پظٍّـی سا ؿشح دّذ ٍ ثب اػتفبدُ اص یک هٌجغ یب هٌبثغ

 هٌبػت یک هؼألِ

تذٍیي ًوبیذ. ّوچٌیي قبدس ثِ اسائِ دالیل هٌبػت هجٌی  داخلی جشاحی ساهشتجظ ثب حیغِ پشػتبسی  یپظٍّـ 

 خبة ؿذُ ثبؿذ.ثش قبثلیت اجشایی ٍ اّویت هؼألِ اًت
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  ثب عشاحی یک ساّجشد هٌبػت جؼت ٍ جَ، اًتخبة پبیگبُ اعالػبتی ٍ کلیذ ٍاطُ ّبی هٌبػت، هتَى هشتجظ

 ثب هؼألِ اًتخبة ؿذُ سا جؼت ٍ جَ ًوَدُ ٍ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس هذیشیت هٌبثغ آى ّب سا تٌظین ًوبیذ.

 ٍس هتَى ثپشداصد.پغ اص هغبلؼِ ٍ ًقذ هٌبثغ ثِ تحلیل ٍ ًگبسؽ ًتیجِ هش 

  ٍ قبدس ثِ تجییي تفبٍت ثیي چبسچَة ًظشی ٍ هفَْهی ثبؿذ ٍ اّویت پظٍّؾ هجتٌی ثش ًظشیِ سا دسک

  ثیبى ًوبیذ.

  یب هفَْهی ثشای هؼألِ پظٍّؾ ثبؿذ ٍ ثش اػبع آى تؼبسیف ًظشی قبدس ثِ عشاحی ٍ تٌظین چبسچَة ًظشی

 سا هـخق ًوبیذ. هتغیشّبی هَسد هغبلؼِ

 هَسد ًظش ٍ ثش اػبع اكَل، اّذاف، ػَاالت ٍ فشضیبت خَد سا تٌظین ًوبیذ.ثش اػبع هؼأل ِ 

  فشآیٌذ چشخـی ٍ ساثغِ هتقبثل هشاحل پظٍّؾ اص تؼییي هؼألِ تب تٌظین اّذاف، ػَاالت ٍ فشضیبت سا

 دسک ًوبیذ.

 ایي  هتغیشّبی هشتجظ ثب هؼألِ سا ثش اػبع اّذاف کلی ٍ جضئی، ػَاالت ٍ فشضیبت هـخق ًوَدُ ٍ ًَع

 هتغیشّب سا تؼییي کٌذ.

  ُاّویت سػبیت اكَل اخالقی دس کلیِ هشاحل پظٍّؾ اص اًتخبة هؼألِ تب اًتـبس یبفتِ ّب سا دسک ًوَد

 ؿشح دّذ ٍ دس عشاحی هغبلؼِ خَد هٌظَس ًوبیذ.

  تأثیش دٍ پبساداین سا ثش تفکیک سٍؽ ّبی پظٍّؾ ثِ دٍ ًَع کیفی ٍ کوی ؿشح دّذ ٍ ٍیظگی ّبی اػبػی

 دٍ  ًَع هختلف پظٍّؾ سا هقبیؼِ ًوبیذ.دس 

  ٍ اًَاع سٍؽ ّب سا دس دسٍى ّش گشٍُ هقبیؼِ ًوبیذ. کیفی سا ثـٌبػذاًَاع هغبلؼبت دس دٍ گشٍُ کوی ٍ 

 .ثش اػبع هیضاى تٌبػت ثیي هؼألِ ٍ پبساداین صیشثٌبیی، سٍؽ هٌبػجی سا ثشای پظٍّؾ خَد اًتخبة ًوبیذ 

  ٍ غیش احتوبلی سا ؿشح دادُ ٍ سٍؽ ّبی هختلف ًوًَِ گیشی سا هقبیؼِ تفبٍت ثیي ًوًَِ گیشی احتوبلی

ًوبیذ. ػالٍُ ثش ایي، جبهؼِ پظٍّؾ ٍ سٍؽ ًوًَِ گیشی هٌبػت ثب حذاقل خغبی ًوًَِ گیشی سا ثشای 

 هؼألِ اًتخبثی خَد سا هؼیي ًوبیذ. 

 خبة ؿذُ سا تؼییي ًوبیذ. ػَاهل هَثش دس تؼییي حجن ًوًَِ سا ؿشح دّذ ٍ حجن ًوًَِ الصم ثشای هؼألِ اًت 

 سا هقبیؼِ ًوبیذ.  ؿشح دادُ ٍ سٍؽ ّبی تضویي سٍایی ٍ پبیبییپبیبیی سا بّین اًذاصُ گیشی، سٍایی ٍ هف

 دس هغبلؼِ خَد سا هؼیي ًوبیذ.  سٍایی ٍ پبیبییسٍؽ تضویي 

 لِ خَد سٍؽ ّبی اًذاصُ گیشی دس هغبلؼبت پشػتبسی سا ؿشح دّذ ٍ یک سٍؽ ٍ اثضاس هٌبػت ثشای هؼأ

 اًتخبة ًوبیذ. 

 ٍ اًتـبس یبفتِ ّبی پظٍّـی دس هغبلؼِ کوی سا ؿشح دّذ ٍ دس هَسد چگًَگی اًتـبس  چگًَگی گضاسؽ

 یبفتِ ّبی عشح خَد ثشًبهِ سیضی ًوبیذ.

  هٌتـش ؿذُ سا ؿشح دّذ ٍ قبدس ثِ کبسثشد ایي هؼیبسّب دس کوی هؼیبسّبی هْن دس تحلیل ٍ ًقذ هغبلؼبت

 بى ًبهِ ّبی هَجَد ثبؿذ. ًقذ هقبالت ٍ پبی

 

 هبی تدریس:ضیوه

 پشػؾ ٍ پبػخ   ػخٌشاًی ثشًبهِ سیضی ؿذُ   ػخٌشاًی

 (TBLیبدگیشی هجتٌی ثش تین)  (PBLیبدگیشی هجتٌی ثش حل هؼئلِ)  ثحث گشٍّی

 توشیي  :ػبیش هَاسد
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  وظبیف و تکبلیف دانطجو:

  حضَس هٌظن 

 هغبلؼِ پیؾ اص تذسیغ هغبلت دس کالع 

  .اػتفبدُ هٌبػت اص ػبػبت کالػی کِ ثِ هغبلؼِ، توشیي ٍ یب جؼت ٍ جَ اختلبف دادُ هی ؿَد 

  هـبسکت دس ثحث ّب ٍ پبػخ گَیی ثِ ػَاالت 

 ِاسائِ ثِ هَقغ تکبلیف دس ّوبى جلؼ 

  ِداًـجَ تَػظ ّش دٍ ًقذ ٍ ثشسػی یک پبیبى ًبه 

 ًَقذ ٍ ثشسػی یک هقبلِ تَػظ ّش داًـج 

 انجبم و ارائه تکبلیف نکبت قببل توجه در : 

  اص هَکَل ًوَدى دٍ تکلیف آخش ثِ پبیبى تشم اجتٌبة ًوَدُ ٍ جْت ثْتشیي ثْشُ ثشداسی ٍ ثشخَسداسی اص

پبیبى ًبهِ ٍ هقبلِ هَسد ًظش اًتخبة ٍ ّوگبم ثب کالع ثِ ًقذ اثؼبد  ،فشكت اكالح تکبلیف، اص اٍلیي جلؼِ

 هختلف آى ّب پشداختِ ؿَد.

 کلیِ هٌبثغ ؿبهل هقبالت هَسد اػتفبدُ، ادسع ػبیت هَسد اػتفبدُ ٍ پشیٌت كفحِ  یک ًؼخِ کبهل اص

هَسد ًظش، کتبة )دس كَست اػتفبدُ اص کتبة، اػکي یب کپی اص كفحِ هـخلبت کتبة ٍ كفحبت هَسد 

 اػتفبدُ( ٍ ... ّوشاُ ثب ًؼخِ ًْبیی تکبلیف  تحَیل دادُ ؿَد.

 ّی دس کالع اسائِ گشدد اص یک ٍػیلِ ػوؼی ه ثلشی هٌبػت هغبثق ثشًبهِ ّش جب قشاس اػت گضاسؽ ؿفب

 اػتفبدُ ؿَد.  

 وسبیل کمک آموزضی:   

  پشٍطکتَس اػالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثشد

 :نوع آزمون

  غلظ -كحیح جَس کشدًی           ایچٌذگضیٌِ       پبػخ کَتبُ     تـشیحی 

 

 

 مؼیبرهبی ارزضیببی   نمره  توضیحبت 

 حضَس ٍ غیبة  1 ثشخَسد خَاّذ ؿذ. هغبثق ثب هقشسات آهَصؿی  كَست غیجت ثیؾ اص حذ هجبص،دس 

 هجبحث  هغبلؼِ ٍ ؿشکت فؼبل دس  2 ًوشُ هی گشدد.  ... ثبػث هحشٍهیت اص ایي هَاسدی هثل خشٍج ثی هَسد اص کالع ٍ

 اًجبم تکبلیف هشثَط ثِ ّش جلؼِ   3 

 اسائِ عشح ًْبیی  3 ٍ خَد اسصؿیبثی ثش اػبع اسصؿیبثی هذسع، ّوکالػبى

 ًقذ هقبلِ 2 

 ًقذ پبیبى ًبهِ   2 

 آصهَى ًْبیی  7 ثِ كَست تـشیحی ٍ تؼتی 

 جوغ 20

دس كَست ثشخَسداسی عشح پیـٌْبدی اص هؼیبسّبی هٌبػت ثشای اًتخبة ثِ ػٌَاى پشٍپَصال 

 ًوشُ ثِ کل ًوشات اضبفِ خَاّذ ؿذ.  1ًْبیی 

 تَضیح
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  یبدآوری:

دس كَست اػتفبدُ اص تشجوِ ّبی هَجَد، ثِ كَست هقبیؼِ ٍ هغبلؼِ ّن صهبى ثب هتي اكلی هَسد اػتفبدُ ٍاقغ 

 گشدد. 

 هٌجغ عشاحی ػَاالت ٍ پبػخ ّب دس آصهَى ًْبیی، ًؼخِ ّبی اكلی کتت هؼشفی ؿذُ هی ثبؿذ. 
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 مدرس موضوع تبریخ 

 هؼشفی دسع  28/6/95  .1

 تؼبسیف ٍ اّویت پظٍّؾ 

 شثٌبیی ّبی صیػیش تکبهلی ٍ پبساداین 

ی
ده

خب
ش 

کت
د

 

 ٍ چگًَگی ثیبى هؼألِاًتخبة هؼألِ  4/7/95  .2

 هشٍس هتَى هشتجظ ثب پظٍّؾ 11/7/95  .3

 ثیبى هؼألِ تذٍیياًتخبة هؼألِ ٍ کبس ػولی:  11/7/95  .4

 تذٍیي چبسچَة ًظشی یب پٌذاؿتی 18/7/95  .5

  هتَى هشٍس کبس ػولی:  18/7/95  .6

 اّذاف، ػَاالت ٍ فشضیبت 25/7/95  .7

 تؼییي ٍ تؼشیف هتغیشّب 2/8/95  .8

 هالحظبت اخالقی

 ، اّذاف، ػَاالت، فشضیبت، هتغیشّبچبسچَةکبس ػولی:  2/8/95  .9

 هؼشفی عشح ّبی پظٍّؾ کیفی 9/8/95  .10

 1 هؼشفی عشح ّبی پظٍّؾ کوی 16/8/95  .11

ی
الث

عَ
ش 

کت
د

 

 2  هؼشفی عشح ّبی پظٍّؾ کوی 23/8/95  .12

 تؼطیل 30/8/95 

 وًَِ گیشیً 7/9/95  .13

 هؼشفی عشح کبس ػولی:  7/9/95  .14

 اًذاصُ گیشی  14/9/95  .15

 سٍایی، پبیبیی، هَثق ثَدى

  تؼییي حجن ًوًَِ ٍ سٍؽ ًوًَِ گیشیکبس ػولی:  14/9/95  .16

 )گشداٍسی دادُ ّب( سٍؽ ّبی اًذاصُ گیشی دس پشػتبسی 21/9/95  .17

 اكَل گضاسؽ ٍ اًتـبس یبفتِ ّب 28/9/95  .18

 تؼییي سٍؽ اًذاصُ گیشی ٍ تضویي کیفیت اًذاصُ ّبکبس ػولی:  28/9/95  .19
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