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 نیز و آنها کاربري اصول ، نظریه پردازي و نظریه ، آن زیرساز تئوري هاي و پرستاري فرآیند با فراگیران آشنایی درس این از هدف :کلی هدف

 پایان در دانشجو می رود انتظار همچنین و می باشد خانواده و ازکودك مراقبت برنامه طرح در آنها کاربرد منظور به کودکان پرستاري اساسی مفاهیم

  .برآید پرستاري پرسنل و دانشجویان به آموزش امر در مفاهیم این انتقال عهده از بتواند درس

  تکالیف  حیطه   ارزیابی  وسایل موردنیاز  تدریسروش   اهداف رفتاري  تاریخ  جلسه
 منابع پژوهش، موضوع تحقیق،انتخاب دانشجوبامفهوم  2/7/98  1

 هاي اولویت تعیین هاي موضوع روش انتخاب
  تحقیقاتی اشنا شود

سخنرانی و 
  بحث

پروژکتور/ 
  اسالید

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ
  گروهی

 اهداف اهداف کلی، هدف پژوهش، اهدافدانشجو  9/7/98  2
،پیش فرض، تعریف  فرضیه  پژوهش،  سواالت  فرعی،

  واژه ها را فراگیرد

سخنرانی و 
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  گروهی

دانشحو انواع مطالعات مشاهده اي (توصیفی و   16/7/98  3
  تحلیلی)را شرح دهد

سخنرانی و 
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  گروهی

دانشحو انواع مطالعات مداخله اي(تجربی نیمه   23/7/98  4
  تجربی)را شرح دهد

سخنرانی و 
  بحث

- شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

  عملکردي
مطالعه بحث 

  گروهی
داخلی و حارجی دانشجو با روش هاي افزایش روایی   30/7/98  5

  مطالعات اشنا گردد
سخنرانی و 

  بحث
مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

  گروهی
سخنرانی و   دانشجو با ابزار تحقیق و روایی و پایایی ابزار اشناگردد  7/8/98  6

  بحث
  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

  
مطالعه بحث 

  گروهی
دانشجو با روش هاي نمونه گیري و محاسبه حجم   21/8/98  7

  نمونه اشنا گردد
سخنرانی و 

  بحث
- شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

  عملکردي
مطالعه بحث 

  گروهی
سخنرانی و   دانشجو با امار توصیفی آشنا شود  28/8/98  8

  بحث
مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

  گروهی
سخنرانی و   دانشجو با نقد مطالعات کمی آشنا شود  5/9/98  9

  بحث
  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

  
مطالعه بحث 

  گروهی

دانشجو قادر به تفکیک امار پارامتریک و نان پارامتریک   12/9/98  10
  باشد.

سخنرانی و 
  بحث

  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  عملکردي

مطالعه بحث 
  گروهی

دانشجو با فرضیه، خطاي آزمون و توان آزمون اشنا   19/9/98  11
  گردد

سخنرانی و 
  بحث

  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  

  مطالعه بحث 

سخنرانی و   را بیاموزدspssدانشجوکار با نرم افزار اماري   26/9/98  12
  بحث

  گروهی  عملکردي  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

سخنرانی و   را بیاموزدspssدانشجوکار با نرم افزار اماري   3/10/98  13
  بحث

  گروهی  عملکردي  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

سخنرانی و   را بیاموزدspssدانشجوکار با نرم افزار اماري   10/10/98  12
  بحث

مطالعه بحث   عملکردي  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید
  گروهی
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