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دانشگبه علوم پزشكي یبسوج
دانشكده پرستبري و مبمبیي
Course syllabus
تؼذاد ّادذ ً 1/5 :ظشی ّ  ./5ػولی
فشاگیشاى  :داًؾجْیبى کبسؽٌبعی اسؽذ تشم 2
ًیوغبل تذصیلی:
ػىُان درش  :سّػ تذمیك
زمبن کالش:
هکبى :کالط تذصیالت تکویلی
مدرش  :دکتش اسدؽیش افشاعیبثی ّ دکتش ًبصآفشیي دغیٌی
هغئْل دسط  :دکتش ًبصآفشیي دغیٌی
Email:hosseinichenar@yahoo.com
n_hosseini@nm.mui.ac.ir
ٌدف :فشاُن آّسدى فشصت ُبی یبدگیشی دس جِت کغت هِبست دس کبسثشد سّػ ػلوی پژُّؼ ّ
ًگبسػ یک طشح پژُّؾی همذهبتی ّ کبسثشد اصْل ّ سّػ ًمذ ّ ثشسعی ثشای داًؾجْ
اٌداف کلی درش
آغىبیی داوػجُ بب:
کلیبت ّ هفِْم تذمیك دس عیغتن ُبی ثِذاؽتی
اًتخبة هْضْع ّ تؼییي ّ تٌظین ػٌْاى پژُّؼ
ثیبى هغئلَ پژُّؼ
اُذاف اصلی ّ فشػی
فشضیبت ّ عؤال پژُّؼ
هتغیشُبی تذمیك
تؼبسیف ػولی ّ ًظشی پژُّؼ
چبسچْة ًظشی ّ پٌذاؽتی پژُّؼ
هشّسی ثش هطبلؼبت
سّػ ّ ًْع هطبلؼَ
جبهؼَ ّ ًوًَْ پژُّؼ ّ سّػ ًوًَْ گیشی ّ پژُّؼ
سّػ جوغ آّسی دادٍ ُب ّ تؼییي اػتجبس ّ اػتوبد آ
سّػ ُبی تجضیَ ّ تذلیل دادٍ ُب
ًوبیؼ یبفتَ ُب
ثذث ّ تفغیش یبفتَ ُب ّ ًتیجَ گیشی
ًذٍْ ثْدجَ ثٌذی ّ صهبى ثٌذی
هالدظبت اخاللی ّ هذذّدیت ُبی پژُّؼ
ًگبسػ همبلَ
ًگبسػ پشّپْصال
ًمذ ّ تذلیل پشّپْصال ّ همبالت

اٌداف کلی َ جسئی َاحد وظری:
آغىبیی داوػجُ بب کلیبت پژٌَع
 -1داًؾجْ کلیبت پژُّؼ سا رکش ًوبیذ.
 -2هفِْم تذمیك دس عیغتن ُبی ثِذاؽتی سا ثیبى ًوبیذ.
 -3اُویت پژُّؼ دس عیغتن ُبی ثِذاؽتی سا رکش ًوبیذ.
آغىبیی داوػجُ بب ػىُان پژٌَع
 -4هٌبثغ تؼییي ػٌْاى سا لیغت کٌذ.
 -5هؼیبسُبی اًتخبة ػٌْاى پژُّؼ سا فِشعت ًوبیذ.
 -6چکًْگی اّلْیت ثٌذی ّ اًتخبة هْضْع تذمیك سا ؽشح دُذ.
 -7خصْصیبت ػٌْاى هٌبعت سا رکش ًوبیذ.
آغىبیی داوػجُ بب بیبن مطئلً پژٌَع
 -8اُویت ًگبسػ ثیبى هغئلَ پژُّؼ سا ثیبى ًوبیذ.
 -9داًؾجْ اجضای هْسد ًیبص دس ثیبى هغئلَ پژُّؼ سا لیغت ًوبیذ.
 -10سًّذ ّ چگًْگی ًگبسػ ثیبى هغئلَ سا رکش کٌذ.
آغىبیی داوػجُ بب تؼریف َاژي ٌب ،اوُاع اٌداف ،ضؤاالت َ فرضیً ٌب َ متغیرٌبی پژٌَع
 -11تؼبسیف ػولی ّ ًظشی ّاژٍ ُب ّ تفبّت آى ُب سا ؽشح دُذ
 -12اًْاع اُذاف سا رکش ًوبیذ.
 -13چگًْگی تؼییي اُذاف پژُّؼ سا تْضیخ دُذ.
 -14چگًْگی ًگبسػ اُذاف اصلی ّ فشػی پژُّؼ سا ؽشح دُذ.
 -15چگًْگی تؼییي فشضیَ پژُّؼ سا رکش ًوبیذ.
 -16چگًْگی تؼییي عؤال پژُّؼ سا ثیبى ًوبیذ.
 -17اًْاع هتغیشُبی پژُّؼ ّ همیبط آى ُب سا تْصیف ًوبیذ.
آغىبیی داوػجُ بب وحُي بررضی متُن َ تدَیه آن ٌب
 -18اُویت هشّسی ثش هتْى سا رکش ًوبیذ.
 -19هٌبثغ هْسد اعتفبدٍ دس تِیَ هتْى سا لیغت ًوبیذ
 -20چگًْگی ًگبسػ خالصَ یک هطبلؼَ ّ هشّسی ثش هتْى سا ؽشح دُذ
 -21تفبّت چبسچْة پٌذاؽتی ّ ًطشی سا ؽشح دُذ.
آغىبیی داوػجُ بب اوُاع رَظ ٌبی تحقیق
 -22اًْاع سّػ تذمیك تْصیفی سا لیغت کٌذ.
 -23سّػ تذمیك تْصیفی همطؼی سا ؽشح دُذ.
 -24سّػ تذمیك تْصیفی ُوجغتگی سا تْضیخ دُذ.
 -25طشح سّػ تذمیك تذلیلی گزؽتَ ًگش سا رکش ًوبیذ
 -26طشح سّػ تذمیك آیٌذٍ ًگش ّ تبسیخی ّ تفبّت آى ُب سا سا ؽشح دُذ.
 -27کبسثشد ُش یک اص سّػ ُبی تذمیك تْصیفی ّ تذلیلی سا ثب ُن همبیغَ ًوبیذ
 -28سّػ تذمیك ًیوَ تجشثی ّ تجشثی سا تْضیخ دُذ.
 -29تفبّت ُب ّ ؽجبُت ُبی سّػ تذمیك ًیوَ تجشثی ّ تجشثی سا ثیبى کٌذ.
 -30کبسثشد سّػ ُبی تذمیك ًیوَ تجشثی ّ تجشثی سا رکش ًوبیذ.
آغىبیی داوػجُ بب جمؼیت مرجغ َ رَظ ٌبی ومُوً گیری َ محیط پژٌَع
 -31جبهؼَ پژُّؼ سا ؽشح دُذ..
 -32تفبّت ًوًَْ پژُّؼ ّ جبهؼَ سا ثیبى ًوبیذ

 -33اًْاع سّػ ُبی ًوًَْ گیشی سا ؽشح دُذ
 -34چگًْگی تؼییي دجن ًوًَْ سا تْضیخ دُذ.
 -35هذیط پژُّؼ سا تؼشیف ًوبیذ.
آغىبیی داوػجُ بب ابسار گردآَری دادي ٌب
 -1اثضاس اًذاصٍ گیشی سا تؼشیف ًوبیذ
 -2اًْاع سّػ ُبی جوغ آّسی دادٍ ُب سا لیغت ًوبیذ
ً -3ذٍْ اعتفبدٍ اص دادٍ ُبی هْجْد سا ؽشح دُذ.
 -4هضایب ّ هؼبیت اعتفبدٍ اص دادٍ ُبی هْجْد سا ؽشح دُذ.
 -5سّػ ُبی هؾبُذٍ ّ ثجت هؾبُذات سا تْضیخ دُذ.
 -6هضایب ّ هؼبیت هؾبُذٍ سا ػٌْاى ًوبیذ.
 -7اًْاع پشعؾٌبهَ سا ثیبى ًوبیذ.
 -8هشادل تِیَ ّ تٌظین پشعؾٌبهَ سا ثیبى ًوبیذ.
 -9اصْل هْسد تْجَ دس تِیَ پشعؾٌبهَ سا ػٌْاى ًوبیذ.
 -10هضایب ّ هؼبیت اًْاع پشعؾٌبهَ سا لیغت کٌذ.
 -11اًْاع همیبط ُبی اًذاصٍ گیشی سا لیغت ًوبیذ.
 -12همیبط لیکشت ّ اصْل تِیَ آى سا تْضیخ دُذ.
ً -13ذٍْ تِیَ همیبط ستجَ ثٌذی ؽذٍ سا ثیبى ًوبیذ.
 -14همیبط افتشاق هؼٌب سا ؽشح ًوبیذ.
 -15همیبط لبثل لیبط ثصشی سا تْضیخ دُذ.
 -16اًْاع خطبُب ّ تفبّت آى ُب سا ثب ُن ثیبى کٌذ.
 -17سّػ ُبی تؼییي اػتجبس اثضاس پژُّؼ سا ؽشح دُذ.
 -18سّػ ُبی تؼییي اػتوبد اثضاس پژُّؼ ساتْصیف ًوبیذ.
آغىبیی بب رَظ ٌبی تجسیً َ تحلیل دادي ٌب َ تفطیر َ کبربرد آوٍب
 -19چگًْگی ّسّد دادٍ ُب ّ تذلیل همذهبتی سا رکش ًوبیذ.
 -20چگًْگی ًوبیؼ یبفتَ ُب سا ؽشح دُذ.
 -21اصْل ّ سًّذ ًگبسػ ثذث پژُّؼ سا ثیبى ًوبیذ.
 -22چگًْگی ًتیجَ گیشی پژُّؼ سا رکش کٌذ.
آغىبیی بب وحُي بُدجً َ زمبوبىدی
 -23طشح صهبًجٌذی سا ؽشح دُذ
 -24طشح ثْدجَ ثٌذی سا تْضیخ دُذ.
آغىبیی داوػجُ بب اصُل اخالقی در پژٌَع
 -25اخالق دس پژُّؼ سا تؼشیف ًوبیذ.
 -26اصْل اخالق دسپژُّؼ اًغبًی سا ؽشح دُذ.
 -27چگًْگی تؼییي هذذّدیت ُبی پژُّؼ سا رکش ًوبیذ.
غىبخت وگبرظ گسارظ وٍبیی
 -28سًّذ ًگبسػ پشّپْصال سا لیغت ًوبیذ
 -29اصْل گضاسػ تذمیك دس پشعتبسی (الگْی ًگبسػ همبلَ) سا ثَ تشتیت ؽشح دُذ.
 -30چگًْگی ًگبسػ هٌبثغ سا ثیبى کٌذ.

اٌداف َاحد ػملی
ٌدف کل:
 -1پشّپْصال تذمیك خْد سا ثٌْیغذ.
 -2لبدس ثَ ًمذ پشّپْصال ّ همبالت ثبؽذ
اٌداف جسئی :داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 -1ػٌْاى هٌبعجی ثشای طشح پژُّؾی خْد اًتخبة ًوبیذ.
 -2ثیبى هغئلَ پژُّؼ پْپْصال خْد سا تٌظین ًوبیذ.
 -3اُذاف طشح پژُّؾی خْد سا لیغت ًوبیذ.
 -4فشضیَ ُب یب عؤال ُبی پژُّؼ خْد سا تٌظین ًوبیذ
 -5جذّل هتغیشُب سا تکویل ًوبیذ.
 -6تؼبسیف ػولی ّ ًظشی ّاژٍ ُب ّ تفبّت آى ُب سا ؽشح دُذ.
 -9هشّسی ثش هطبلؼبت طشح تذمیك خْد سا ثٌْیغذ.
 -10طشح سّػ هطبلؼَ سا رکش ًوبیذ.
 -11جبهؼَ ّ ًوًَْ ّ هذیط پژُّؼ خْد سا تؼشیف ًوبیذ.
 -12سّػ ًوًَْ گیشی ّ چگًْگی تؼییي دجن ًوًَْ پژُّؼ سا هؾخص ًوبیذ.
 -13اثضاس گشدآّسی دادٍ ُبی پژُّؼ خْد سا تؼییي ًوبیذ.
 -14اػتجبس ّ اػتوبد اثضاس گشدآّسی پژُّؼ خْد سا رکش ًوبیذ.
 -15سّػ ُبی تجضیَ ّ تذلیل دادٍ ُبی پژُّؼ خْد سا ثیبى ًوبیذ.
 -16هالدظبت اخاللی سا لیغت ًوبیذ.
 -17هذذّدیت ُبی ادتوبلی سا رکش ًوبیذ.
 -81دذالل  1پشّپْصال پشعتبسی سا تذلیل ًوبیذ.
 1 -81همبلَ تذمیمی سا ًمذ کٌذ..
رَظ تدریص:
تذسیظ ایي ّادذ ثش دغت هْضْع ّ صهبى ثش هجٌبی داًؾجْ هذْسی ثَ صْست عخٌشاًی  ،پشعؼ ّ
پبعخ ّ ثذث گشُّی دس گشُِّبی کْچک ،سّػ ُبی هؾبسکتی ّ هطبلؼَ فشدی اًجبم خْاُذ گشفت.
َظبیف داوػجُ:
 دضْس فؼبل دس کالط
 پؾتکبس ّ جذیت دس اسائَ عشیغ ّ ثوْلغ تکبلیف
 ؽشکت دس ثذث گشُّی ثب اعتٌبد ثَ هطبلؼبت ّ هٌبثغ هْجْد

تکبلیف درش:
الف) اسائَ ثخؼ ُبی پشّپْصال دس صهبى تؼییي ؽذٍ اسائَ تکبلیف ّ دس ًِبیت اسائَ گضاسػ ًِبیی
ةً -مذ یک پشّپْصال ّ یک همبلَ
ج)ؽشکت دس اهتذبًبت پبیبى تشم ثَ صْست عْاالت تغتی ّ تؾشیذی
دً -مذ پشّپْصال دس جلغبت ػولی ُوشاٍ ثب اسائَ ُوبى ثذث ػولی
وحُي ارزغیببی:
%10
-1دضْس فؼبل ّ تْام ثب آهبدگی دس کالط
%30
-2اسائَ پشّپْصال
%15
ً-3مذ پشّپْصال

ً-4مذ همبلَ
اهتذبى فیٌبل
-4
بزنامه سمانی درس:
مدرس

%10
%35

موضوعبت تئوري

موضوعبت عملي

سبعت 51-55/5

ساابعت  55/5تااب(51کاابر عملااي
دانشجویبن)
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اسائَ طشح دسط ّ ًمطَ ًظشات داًؾجْیبى
اُویررت پرررژُّؼ دس عیغررتن ثِذاؽرررتی دسهررربًی ّ
اًتخبة هْضْع ّ ًگبسػ ػٌْاى
تؼیریي ػٌررْاى تْعررط داًؾررجْیبى ّ ًمررذ
ثیبى هغبلَ ,اُویت ّ صهیٌَ پژُّؼ
پشّپْصال
اُذاف ّ عئْاالت پژُّؼ ،تذّیي فشضریَ ّ پریؼ ثیرربى هغرربلَ ,اُویررت ّ صهیٌررَ پررژُّؼ
داًؾجْیبى ّ ًمذ پشّپْصال
فشض
هتغیشُب ّ تؼشیف ّاژٍ ُربی تذمیرك دس پشعرتبسی اسائرررَ اُرررذاف ،عرررئْاالت ،فشضررریَ ّ
پیؼ فشض پشّپْصال ّ ًمذ پشّپْصال
ّ ثِذاؽت
ثیرررربى هتغیشُررررب ّ تؼشیررررف ّاژٍ ُرررربی
هشّسی ثش هتْى ّ هطبلؼبت لجلی ،چبسچْة
پشّپْصال ّ ًمذ پشّپْصال
پٌذاؽتی یب ًظشی تذمیك
اسائَ هشّسی ثرش هترْى پشّپرْصال ُرب
اًْاع سّػ ُبی تذمیك
ّ ًمذ پشّپْصال
اداهَ هْاسد لجلی
اًْاع سّػ ُبی تذمیك ّ تذمیمبت کیفی
جبهؼررًَ ,وًْررَ ّ سّػ ُرربی ًوًْررَ گیررشی ،تؼیرریي اسائَ سّػ تذمیك ّ ًمذ پشّپْصال
دجن ًوًَْ ،هذیط پژُّؼ
اسائرررَ جبهؼرررًَ ,وًْرررَ ّ سّػ ًوًْرررَ
سّػ جوغ آّسی دادٍ ُب ّ اثضاس تذمیك
گیرررشی ،تؼیرررریي دجررررن ًوًْررررَ ،هذرررریط
پژُّؼ ّ ًمذ پشّپْصال
اداهَ سّػ جوغ آّسی دادٍ ُب ّ اثضاس تذمیك
اػتجبس ّ اػتوبد ػلوی اثضاس پژُّؼ دس پشعتبسی
ّسّد دادٍ ُب ,تذلیل همرذهبتی ّ ًوربیؼ آًِرب ،ثذرث
ّ ًتیجَ گیشی
هالدظبت اخاللی ،کبسثشد پژُّؼ هذذّدیت ُب ،اسائررررررَ سّػ جوررررررغ آّسی دادٍ ُررررررب،
اػتجررربس ّ اػتوررربد ػلوررری اثرررضاس ّ ًمرررذ
ًگبسػ هٌبثغ ،هذیشیت پژُّؼ( طشح صهبًجٌذی
پشّپْصال
ّ ثْدجَ ثٌذی)
اصررررْل گررررضاسػ تذمیررررك دس پشعررررتبسی (الگررررْی اسائَ سّػ تذلیل ،هالدظربت اخاللری
ّ کرربسثشد پررژُّؼ ّ هذررذّدیت ُررب ّ
ًگبسػ همبلَ)
ًگبسػ هٌبثغ ّ ًمذ پشّپْصال
ًمذ همبالت تذمیمی تْعط داًؾجْیبى
ًمذ همبالت تذمیمی
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