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 واحدی(7.1ساعتی برای یک درس 2جلسه  71 )برای یک دوره درس کامل، 

 :مقطع و رشته تحصیلی          پرستاری داخلی جراحی و اورژانس: آموزشیگروه             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

         نظری     : نوع واحد                 5.1 :تعداد واحد       آمار و روش تحقیق پیشرفته :  ام درسن    کارشناسی ارشد    

 -پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری و مامایی :مکان برگزاریزمان برگزاری کالس: روز:........      ساعت:.......             

: دکتر وحید زمانزاده.  قسمت آمار از گروه امار تدریس خواهد شدکه  واحد جداگانه  مسئول درستعداد دانشجویان:             

 محاسبه خواهد شد.

 ید(هدف کلی: )لطفا شرح ده

 .نمایند پیدا بیشتر آشنائی پژوهش کیفی و کمی روشهای با فراگیران

 اهداف بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

 .فراگیران با روشهای کمی و کیفی پژوهش آشنائی بیشتر پیدا نمایند

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                     گروهی      ثبح

 کوس( تدریس معسایر وارد)لطفا نام ببرید

 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 شده تدریس جلسات ارزیابی و کالسی های بحث در فعال شرکت

 وسایل کمک آموزشی:

 

   



 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

 سایر موارد)لطفا نام ببرید(..........................

 )از نمره کل(نحوه ارزشیابی و درصد نمره : 

 درصد نمره 06آزمون پایان ترم                      درصد نمره51آزمون میان ترم 

 درصد  نمره 561شرکت فعال در کالس                درصد نمره         06انجام تکالیف 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(

 

 وع آزمون ن

صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

 غلط–

 سایر وارد)لطفا نام ببرید(
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