فرم طرح درس روزانه

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه پرستاری

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 1 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :آشنایی با کلیات درس  ،ویژگیها و انواع و مراحل

محل برگزاری  :گ  : 1کالس  121گ :2کالس 222

تحقیقات علمی
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید با وظایف خود در طول دوره آشنا شده و پس از گذراندن این کالس با تحقیق علمی ،ویژگیها و مراحل
یک تحقیق علمی اشنا شود
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

آشنایی با درس

دانشجو بعد از این جلسه با هدف از این

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

درس و وظایف خود در طول دوره آشنا
باشد
ویژگیهای تحقیق علمی

ویژگیهای تحقیق علمی را تشریح کند

انواع تحقیقات علمی

انواع تحقیقات علمی را نام ببرد

محدویت های تحقیق

محدویتهای تحقیق علمی را نام ببرد

مراحل تحقیق علمی

مراحل یک تحقیق علمی را نام ببرد

شناختی

سنخنرانی تعاملی
وایت برد

آزمون

کتاب

تشریحی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 2 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :موضوع تحقیق  ،ویژگیهای یک موضوع تحقیق مناسب و

محل برگزاری  :گ  : 1کالس  121گ :2کالس 222

روشهای انتخاب موضوع
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس موضوع تحقیق  ،ویژگیهای یک موضوع تحقیق مناسب و روشهای انتخاب موضوع
را تشریح کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

حیطه-

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

طبقه

معیارهای انتخاب موضوع

معیارهای انتخاب موضوع تحقیق را نام ببرد

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل

و

آموزشی

درصد آن

تحقیق
منابع انتخاب موضوع

منابع انتخاب موضوع تحقیق را نام ببرد و
تشریح کند

ویژگیهای یک موضوع

ویژگیهای تنظیم عنوان تحقیق مناسب را نام

تحقیق مناسب

ببرد

شناختی

آزمون

سخنرانی تعاملی
وایت برد
کتاب

تشریحی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 3 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :بیان مسئله تحقیق  ،متغیرهای تحقیق و تعریف متغیرها

محل برگزاری  :گ  : 1کالس  121گ :2کالس 222

مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با روش نگارش بیان مسئله تحقیق و تعریف واژه ها و متغیرهای تحقیق آشنا
شود
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

تعریف و اهمیت بیان مسئله

تعریف و اهمیت بیان مسئله تحقیق را نام

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

ببرد
بخشهای بیان مسئله

بخشهای مختلف بیان مسئله تحقیق را نام
برده و بتواند برای یک عنوان پیشنهادی ،
بیان مسئله تحقیق بنویسید

متغیرهای تحقیق

انواع متغیرهای تحقیق را از نظر ماهیت ،
کاربرد در تحقیق نام ببرد و تشریح کند

کنترل متغیرهای مداخله گر

شناختی

آزمون

سخنرانی تعاملی

روشهای به حداقل رساندن متغیرهای

وایت برد

تشریحی

مداخله گر در

کتاب

کار عملی
گروهی

تحقیق را نام برده تشریح کند

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 4 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :کارعملی موضوع تحقیق
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مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این جلسه با روش انتخاب موضوع تحقیق و نگارش یک موضو ع مناسب آشنا شود و بتواند
از موضوع خود دفاع کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

مروری بر منابع و شرایط

شرایط موضوع تحقیق را نام ببرد

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

یک موضوع تحقیق
کارعملی موضوع تحقیق

عنوان تحقیق را خود را نوشته و در کالس

دانشجویان

بر اساس معیارهای علمی از آن دفاع
نماید

آزمون
شناختی

پرسش و پاسخ

وایت برد

تشریحی

کتاب

کار عملی
گروهی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 2 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :کارعملی بیان مسئله تحقیق تحقیق
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مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این جلسه با روش انتخاب موضوع تحقیق و نگارش یک موضو ع مناسب آشنا شود و بتواند
از موضوع خود دفاع کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

مروری بر شرایط و ابعاد

شرایط موضوع تحقیق را نام ببرد

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

بیان مسئله تحقیق
کارعملی بیان مسئله

عنوان تحقیق را خود را نوشته و بیان مسئله
تحقیق خوند را در کالس بر اساس
معیارهای علمی بصورت شفاهی یا کتبی

آزمون
شناختی

پرسش و پاسخ

وایت برد

تشریحی

کتاب

کار عملی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

ارایه کند

دانشجویان

گروهی

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 6 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :پیشینه تحقیق ( مرور منابع)

محل برگزاری  :گ  : 1کالس  121گ :2کالس 222

مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با شیوه مرور منابع و نگارش پیشینه تحقیق اشنا شود
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

انواع منابع

منابع مورد استفاده برای گرداوری

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

اطالعات را نام ببرد
شیوه استفاده از منابع

شیوه استفاده از منابع انالین را تشریح کند

آزمون
شناختی

پرسش و پاسخ

وایت برد

تشریحی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

کتاب

آنالین

کار عملی
گروهی

شیوه تهیه کارت ایندکس یا فیش تحقیق را

کارت ایندکس

تشریح کند
شیوه رفرنش نویسی

شیوه رفرنس نویسی هاروارد را در متن و
در فهرست منابع تشریح کرده و در مثالی
بکار برد

شیوه نگارش بخش پیشینه

شیوه نگارش بخش مروری بر منابع را

تحقیق

تشریح کرده و یک نمونه در کالس ارایه
دهد

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 7 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :کارعملی گروهی پیشینه تحقیق

محل برگزاری  :گ  : 1کالس  121گ :2کالس 222

مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با روش نگارش اهداف سواالت و فرضیات تحقیق و روشهای نمونه برداری در
تحقیقات آشنا شود
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

درصد آن
مروری بر پیشینه تحقیق

ارایه کارگروهی پیشینه

پیشینه تحقیق خود را برطبق الگوی علمی

تحقیق دانشجویان

تهیه و در کالس ارایه نماید

آزمون
شناختی

پرسش و پاسخ
سخنرانی تعاملی

وایت برد

تشریحی

کتاب

کار عملی
گروهی

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 8 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :اهداف ،سواالت و فرضیات تحقیق ،جامعه و نمونه تحقیق
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و روشهای نمونه برداری
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با روش نگارش اهداف سواالت و فرضیات تحقیق و روشهای نمونه برداری در
تحقیقات آشنا شود
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

اهداف تحقیق

برای یک موضوع پیشنهادی هدف کلی و

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

چند هدف توصیفی و چند هدف تحلیلی
آزمون

ذکر کند
برای یک موضوع پیشنهادی  ،مطابق

فرضیات تحقیق

شناختی

اهداف تحلیلی ،چند فرضیه پژوهشی

پرسش و پاسخ

وایت برد

تشریحی

کتاب

کار عملی

بنویسد

گروهی

برای یک موضوع پیشنهادی  ،مطابق با

سواالت تحقیق

اهداف سواالت پژوهشی بنویسد
روشهای نمونه برداری

روشهای به نمونه برداری را نام تشریح کند

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 0 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :کارعملی گروهی اهداف سواالت و فرضیات جامعه و
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نمونه گیری تحقیق
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با روش نگارش اهداف سواالت و فرضیات تحقیق و روشهای نمونه برداری در
تحقیقات آشنا شود
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

مروری بر اهداف و سواالت
و فرضیات تحقیق و روشهای
آزمون

نمونه گیری
ارایه اهداف و سواالت و

برای یک موضوع پیشنهادی  ،مطابق الگوی

فرضیات و روش نمونه گیری

علمی  ،اهداف سواالت فرضیات و روش

موضوعات انتخاب

شناختی

پرسش و پاسخ

وایت برد

تشریحی

کتاب

کار عملی
گروهی

نمونه گیری را تدوین و در کالس ارایه کند

دانشجویان

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 19 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :روشهای جمع آوری داده( مشاهده ،مصاحبه،
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پرسشنامه) ،تعیین اعتبار و اعتماد ابزار تحقیق

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با روشهای گرداوری داده ها و تعیین اعتماد و اعتبار ابزار پژوهش اشنا شوند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

انواع منابع

روشهای گرداوری داده را نام برده و مزایا

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

و معایب هر روش را نام برد
شیوه استفاده از منابع

تفاوت اعتماد و اعتبار ابزار را تشریح کند

آنالین
کارت ایندکس

آزمون
شناختی

پرسش و پاسخ

وایت برد

تشریحی

کتاب

کار عملی
گروهی

روشهای تعیین اعتبار ابزار را نام برده
توضیح دهد

شیوه رفرنش نویسی

روشهای تعیین پایایی ابزار را نام برده
مورد مقایسه قرار دهد

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 11 :

تاریخ برگزاری :

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

موضوع جلسه  :کار عملی روش و ابزار جمع آوری داده ها

محل برگزاری  :گ  : 1کالس  121گ :2کالس 222

مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس روشهای گرداوری داده ها و تعیین اعتماد و اعتبار ابزار پژوهش را بکار برد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

مرور بر روشهای جمع
آوری داده ها – روایی و
آزمون

پایایی
کار عملی روشهای جمع

روش جمع آوری داده ها را برای موضوع

اوری داده

تحقیق خود تدوین و در کالس ارایه نماید

شناختی

پرسش و پاسخ

وایت برد

تشریحی

کتاب

کار عملی
گروهی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 12 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :انواع روشهای تحقیق( توصیفی ،تحلیلی ،تجربی)

محل برگزاری  :گ  : 1کالس  121گ :2کالس 222

مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس روشهای تحقیق توصیفی تحلیلی و تجربی را تشریح و موارد کاربرد انها را در
پژوهش نام ببرد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

مطالعات توصیفی

ویزگیهای مطالعه توصیفی را نام برده و

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

انواع روشهای توصیفی را تشریح کند
مطالعات تحلیلی

ویژگیهای مطالعه تحلیلی را نام برده انواع
مطالعات تحلیلی شامل گذشته نگر و اینده
نگر و مزایا و معایب هر روش را تشریح
نماید

مطالعات تجربی

ویژگیهای و انواع مطالعات تجربی و نیمه
تجربی را نام ببرد

آزمون
شناختی

پرسش و پاسخ

وایت برد

تشریحی

کتاب

کار عملی
گروهی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 13 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :کارعملی روشهای تحقیق( توصیفی ،تحلیلی ،تجربی)

محل برگزاری  :گ  : 1کالس  121گ :2کالس 222

مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس روشهای تحقیق توصیفی تحلیلی و تجربی را برای موضوع تحقیق خود طراحی
و بکار برد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

مروری بر روشهای تحقیق

کارعملی روش مطالعه

روش مطالعه خود را بر اساس مبانی علمی

برای موضوعات تحقیق

انتخاب و بطور مبسوط توضیح و در کالس

دانشجویان

ارایه کند

آزمون
شناختی

پرسش و پاسخ

وایت برد

تشریحی

کتاب

کار عملی
گروهی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 14 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :اصول اخالقی در تحقیقات  ،روش تهیه جداول زمان و

محل برگزاری  :گ  : 1کالس  121گ :2کالس 222

بودجه طرح
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با موازین اخالقی در تحقیقات و روش نگارش گزارش طرح تحقیقاتی اشنا
شوند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

اهمیت اصول اخالقی

ضرورت رعایت اصول اخالقی در تحقیقات

تحقیق

علوم پزشکی را تشریح کند

اصول و موازین مهم

مهمترین اصول اخالقی در تحقیقات پزشکی

اخالقی در تحقیقات

را نام ببرد

جدول زمان بندی و بودجه

جدول زمان بندی اجرای طرح و جداول

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

هزینه های طرح تحقیقاتی را برای یک
طرح پیشنهادی طراحی کند

آزمون
شناختی

پرسش و پاسخ

وایت برد

تشریحی

کتاب

کار عملی
گروهی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 12 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :کارعملی موازین اخالقی و جداول بودجه و هزینه

محل برگزاری  :گ  : 1کالس  121گ :2کالس 222

مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس بتواند برای یک طرح تحقیقاتی موازین اخالقی تهیه و جداول بودجه و زمان
بندی تهیه نماید
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

مروری بر موازین اخالقی
تحقیق و جداول بودجه و
آزمون

هزینه
کار عملی موازین تحقیق و

برای موضوع تحقیق خود موازین اخالقی و

جداول بودجه و هزینه

جداول بودجه و جدول زمان بندی را تهیه
و در کالس ارایه کند

شناختی

پرسش و پاسخ

وایت برد

تشریحی

کتاب

کار عملی
گروهی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :تحقیق در پرستاری
شماره جلسه 16 :

تاریخ برگزاری :

موضوع جلسه  :روش نگارش گزارش طرح تحقیقاتی و انتشار نتایج آن

محل برگزاری  :گ  : 1کالس  121گ :2کالس 222

مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس بتواند برای یک طرح تحقیقاتی موازین اخالقی تهیه و جداول بودجه و زمان
بندی تهیه نماید
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

روشهای انتشار نتایج

روشهای انتشار نتایج پزوهش را نام ببرد

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

پژوهش
بخشهای یک گزارش

بخشهای مختلف یک گزارش طرح

تحقیقاتی

تحقیقاتی را نام ببرد

انواع مقاالت و شیوه

انواع مقاالت علمی را نام برده و بخشهای

نگارش انها

اصلی یک مقاله پژوهشی اصیل را تشریح

آزمون
شناختی

پرسش و پاسخ

وایت برد

تشریحی

کتاب

کار عملی
گروهی

کند

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

