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تعداد واحد1:واحد نظری0/5-واحد عملی
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ارائه طرح تحقیقاتی
آزمون پایان ترم (ارزشیابی تکمیلی)

مقطع تحصیلی :کارشناسی
پیشنیاز- :

نیمسال تحصیلی:دوم 95-96

گروه آموزشی :پرستاری

مدرس /مدرسین :دکتر معصومه اکبری

هدف کلی درس :آشنایی با روشهای متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از

اهمیت این درس در یک پاراگراف :توانمند شدن دانشجویان در انجام پژوهش و طراحی

نتایج پژوهشهای انجام شده به منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیتهای پژوهشی

یک طرح پژوهشی

روش تدریس :یادگیری تا حد تسلط ،حل مسئله

اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از :ارتباط ندادن مطالب به هم،

روش ارزشیابی این درس:
پرسش و پاسخ در هر جلسه از درس جلسه قبل (0.5نمره)
بررسی تکالیف دانشجویان ( 1نمره)
حضور فعال ومشارکت در کالس ( 0.5نمره)
امتحان میان ترم ( 5نمره)
امتحان پایان ترم (13نمره)
وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:
حضور فعال و مشارکت در کالس
پیش مطالعه دانشجو در هر جلسه
بررسی مقاالت به روز و بحث در مورد نحوه و روش تحقیق مقاالت مورد مطالعه
حضور و شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم

مطالعه صرف فقط شب امتحان ،یادگیری طوطی وار و عدم یادگیری عمیق و کاربردی درس
نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:
توجه دقیق به درس و انجام قدم به قدم موارد خواسته شده ،نت برداری در حین درس استاد،
پیش مطالعه و دقت در حین تدریس استاد ،مطالعه مقایسه ای مباحث درس ،استفاده از کد
گذاری در یادگیری بهتر
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