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  ترم ششن : تحصیلیرشتهیو هقطع  هاهایی:گروه آهوزشی        پرستاری و هاهایی خرم آباد :دهدانشک

 95-96دوم :نیوسال تحصیلی و سال تحصیلیکارشناسی هاهایی                  

ػولی  - ًظری: دًَع ٍاح  1        :تؼذاد ٍاحذروش تحقیق و طراحی طرح تحقیق              : ًبم ٍاحذ درظی

بْذاؼت  )هذیریت ٍ ارتقبی کیفیت در بْذاؼت هبدر ٍ کَدک ٍ ببرٍری - 3ببرداری ٍ زایوبى : یب ّوسهبى یػ ًیبزپ 

  ( 4بْذاؼت  ) بْذاؼت هبدر ٍ کَدک ٍ ببرٍری – بیوبریْبی زًبى ًٍبببرٍری – ( 5

  5کالض ؼوبرُ : هکبى برگساری    8-10 : ظبػتظِ ؼٌبِ:رٍز: زهبى برگساری کالض

 دکتر چٌگبیی -دکتر جٌبًی:  دکتر جٌبًی   اظبتیذ:هعئَل درضًفر 26 :تؼذاد داًؽجَیبى

  8-10یکؽٌبِ :ظبػبت هؽبٍرُ بب داًؽجَ

ایي درض بِ هٌظَر آؼٌبیی داًؽجَیبى بب اًجبم تحقیقبت در هبهبیی ٍ ًحَُ اًتخبة یک هَضَع بِ  :شرح دوره

  . ػٌَاى هَضَع تحقیق ٍ ًحَُ تْیِ ٍ ًگبرغ عرح تحقیق عراحی ؼذُ اظت
 

 فراّن آٍردى فرصت ّبی آؼٌبیی بب رٍغ ػلوی پصٍّػ ٍ ًگبرغ یک عرح پصٍّؽی هقذهبًی  : هدف کلی

 

: بینابینیاهداف 
 : پط از اتوبم دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 .بب اّویت پصٍّػ آؼٌب ؼَد -1

 . اًَاع پصٍّػ را تَضیح دّذ -2

 .ًحَُ اًتخبة هَضَع پصٍّؽی را بذاًذ -3

 . ًحَُ اًجبم هرٍری بر هغبلؼبت را ؼرح دّذ -4

 . اّذاف ٍ فرضیبت را در پصٍّػ تَضیح دّذ -5

 . جبهؼِ ٍ ًوًَِ پصٍّػ ٍ رٍغ ّبی ًوًَِ گیری را ؼرح دّذ -6

 . بب ابسار گردآٍری اعالػبت ٍ ؼیَُ جوغ آٍری آى آؼٌب ؼَد -7

.  بب چگًَگی تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّب آؼٌب ٍ ًتبیج پصٍّػ را گسارغ ًوبیذ  -8

 

: شیوههای تدریس

    پرظػ ٍ پبظخ   ظخٌراًی برًبهِ ریسی ؼذُظخٌراًی

 (TBL)یبدگیری هبتٌی بر تین  (PBL)  یبدگیری هبتٌی بر حل هعئلِبحث گرٍّی

 ----------------- (لغفبً ًبم ببریذ)ظبیر هَارد 
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  :وظایف و تکالیف دانشجو

 کالض در بوَقغ حضَر- 1

درکالض  ٍببًؽبط فؼبل حضَر-- 2

 ًوبیذ خبهَغ خَدرا هَببیل- 3

. ًوبیذ ؼرکت کالض در ببآهبدگی بؼذی جلعبت در- 4

 بپرّیسد درکالض ٍّوْوِ ؼلَغی از - 5

 

:   وسایل کوک آهوزشی

     پرٍشکتَر اظالیذ  تختِ ٍ گچٍایت برد

 -------------- (لغفبً ًبم ببریذ)ظبیر هَارد  

 

 (از نوره کل) :درصد نورهنحوه ارزشیابی و 

 درصذ ًورُ   ------ آزهَى هیبى ترمدرصذ ًورُ   80آزهَى پبیبى ترم

 درصذ ًورُ    10اًجبم تکبلیفدرصذ ًورُ 10ؼرکت فؼبل در کالض 

 ---------- (لغفبً ًبم ببریذ)ظبیر هَارد 

 

نوع آزهوى 

  غلظ-  صحیح          جَر کردًی       چٌذگسیٌْبیپبظخ کَتبُ     تؽریحی

 ----------- (لغفب ًبم ببریذ)ظبیر هَارد 

  

 : هنابع پیشنهادی برای هطالعه

  (آخریي چبپ  )کلیِ کتببْبی رٍغ تحقیق در ػلَم پسؼکی ٍ بْذاؼتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

استاد هربوط عنواى هطالب تاریخ جلسه 

دکتر چٌگبیی  آؼٌبیی بب پصٍّػ  ٍ ًحَُ اًتخبة ػٌَاى  12/11/1395 1

 دکتر چٌگبیی اًَاع پصٍّػ  19/11/1395 2

 دکتر چٌگبییاّذاف ٍ فرضیبت    26/11/1395 3

 هحیظ  ٍ –هرٍری بر هغبلؼبت اًجبم ؼذُ  3/12/1395 4

ًوًَِ پصٍّػ  

 دکتر چٌگبیی

دکتر جٌبًی    هتغیرّب ٍ رٍغ گرد آٍری دادُ ّب 10/12/1395 5

 اصَل اخالقی در پصٍّػ ٍاػتببر ٍ پبیبیی  17/12/1395 6

  ابسار 

دکتر جٌبًی 

دکتر جٌبًی تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّب   24/12/1395 7

 دکتر جٌبًیتفعیر یبفتِ ّب ٍ تْیِ گسارغ ًْبیی    22/1/1396 8

 


