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یک عرز  پضٍّؾری   تایذ تتَاًذ رٍػ تحقیق، خَد در سهیٌِ  داًؼیز تا گذراًذى ایي ٍاحذ ضوي افشایؼ گفزاضرح درس: 

 را عزاحی، ارائِ ٍ تغَر آسهایؾی اجزا ًوایذ.

 عغح هْارت داًؾجَ در اهز پضٍّؼ، کغة هْارت تزای تذٍیي عز  پضٍّؼ افشایؼ ّدف کلی درس:

 

 اّداف رفتبری:

 رٍد فراگيراى قبدر ببضٌد: در پبیبى ایي درس اًتظبر هی -

 تا گزایؼ تحصیلی خَد اًتخاب ًوایٌذ. تا جغتجَ در هٌاتغ اعالػاتی هختلف یک ػٌَاى هتٌاعة -



 

 

 
 
 
 
 

)تا تَجِ تِ هغالة تذریظ ؽذُ در کالط رٍػ تحقیق( تْیِ ٍ در کالط اى را ارائِ  یک تیاى هغالِ هٌاعة -

اّذاف، فزضیِ ّا ٍ عَاالت پضٍّؾی ٍ تؼزیف ٍاصُ ّا، چارچَب پٌذاؽتی، هزٍری تز هغالؼات، هتذلَصی ،  ًوایٌذ.

ی، تزآٍرد حجن ًوًَِ، هؼیارّای ٍرٍد ٍ خزٍج اس هغالؼِ، ؽیَُ تجشیِ ٍ تحلیل هحیظ، جاهؼِ ٍ جوؼیت پضٍّؾ

آهاری، جذٍل هتغیزّا ٍ هالحظات اخالقی هزتَط تِ تحقیق خَد ٍ جذاٍل تَخالی هزتَط تِ ّز ّذف را ًَؽتِ 

ئِ تصحیح ٍ تحَیل ٍ درکالط آى را ارائِ ًوایٌذ ٍ ًقذّای ارائِ ؽذُ اس عزف اعتاد هزتَعِ را تؼذ اس ّز جلغِ ارا

 ایؾاى دّذ.

 مربًطٍ وماید. ساتیددر پایان طرح تحقیق کامل شدٌ را در کالس ارائٍ ي تحًیل ا -

 رٍش تدریس:

 : ٍاحد ًظری 5/0رٍش تدریس در 

 تزم قثل اًجام هی ؽَد.تذریظ ؽذُ در کالط رٍػ تحقیق هغالة هزٍری تز  در ّزجلغِ ٍ تا تَجِ تِ هَضَع

 ػولی :ٍاحد  5/1رٍش تدریس در 

تا تَجِ تِ هَضَع هزٍر ؽذُ در کالط ًظزی ٍ  خَاٌّذ گزفتدر گزٍّْای کاری قزار ٍ گزایؼ تحصیلی داًؾجَیاى اتتذا 

 wordضوي اًجام تکالیف خَد، آى را در قالة فایل ٍ گشارػ ًْایی )پایاى ًاهِ(  ٍ تز اعاط هحتَای هغالة در پزٍپَسال 

 آى را ارائِ هی ًوایٌذ.  power point ل تِ اعتاد تحَیل ٍ تِ صَرت فای 

  .خَاّذ تَددر ّز جلغِ تحث هتوزکش تز هحتَای ارائِ ؽذُ ، رفغ اؽکال ٍ پاعخگَئی تِ عَاالت داًؾجَیاى 
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 : رٍش تدریس)در جلسبت آفالیي ٍ جلسبت آًالیي بِ تفکيک(

 برگسار هی گردد. حضَری کلیه جلسات ایي درس به صَرت 

 ٍظبیف فراگيراى:

 در هثاحث کالطحضَر هٌظن، تِ هَقغ ٍ ؽزکت فؼال  -4

 ارائِ تکالیف اس پیؼ تؼییي ؽذُ در سهاى هقزر -7

جْت پاعخ تِ عَاالتی کِ در سهیٌِ  اعتاددر سهاى ّای تؼییي ؽذُ تَعظ هذرعیي، داًؾجَیاى هی تَاًٌذ  اس  -9

 تکالیف تزایؾاى ایجاد هی ؽَد، کوک تگیزًذ.

 

 :(ات کالسرقَاًيي ٍ هقر

 عخٌزاًی ٍ هؾاّذُ اعالیذّا تا دقت  عوغ  -1



 

 

 
 
 
 
 

رػایت آداب حضَر در جلغات کالط آًالیي ًظیز کالط حضَری)هاًٌذ: هَقؼیت هکاًی ٍ ظاّزی هٌاعة( ٍ   -7

 آهادُ تَدى اهکاًات جْت ارتیاط آًالیي تا اعتاد در ّز سهاًی اس تزگشاری کالط

 

 ًحَُ ارزضيببی داًطجَ ٍ ببرم هربَط بِ ّر ارزضيببی:

 20ًورُ از  فؼبليت ردیف

 نمره 8 ارائِ تکالیف ّز جلغِ تا تَجِ تِ جذٍل سهاى تٌذی 1

2 
ارائِ یک پزٍپَسال در جلغِ آخز درط تصَرت اعالیذ ٍ 

 ذ درطاتیَرت ًزم افشار تِ اعصتحَیل فایل آى ت
 نمره 11

 نمره 2 حضَر هٌظن ٍ فؼال در ّوِ جلغات کالط 3

 

 

 815811 وبرُ درس:ض                                            در مبمبییظمینبر تحقیق  درس: ػٌَاى

،  هاهایی تحصيلی:ٍ هقطغ رضتِ                    1411-1411دٍم ،  سالًين سبل تحصيلی ٍ سبل: 

 ، کلیه گرایش هاکارشٌاسی ارشد

 16-15یکشٌبه ها  یا ٍ 16-15 ها شٌبه زهبى:                                               2داًشجَیاى ترم  فراگيراى:

خاًن دکتر  خاًن دکتر ٍالیاًی، ، خاًن دکتر ًَرٍزی ،  خاًن دکتر کاظویخاًن دکتر کهي، اسبهی هدرسيي: 

 ، دکتر کیاى پَرخاًن دکتر صَابی برٍهٌدفر،

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 ريز ي ساعت برگساری کالس

 یکی از دو روز هفته برگسار خواهدشد() بر اساس توافق اساتید و دانشجویان ، کالس در 

 جديل زمان بىدی ارائٍ بروامٍ درس

هاژٍل  ًَع جلسِ جلسِ عٌَاى تاریخ ردیف

جلسات 

 آفالیي

ساعت 

برگزاری 

 جلسِ آًالیي

 هدرس

 30/11/1400شٌبِ  1

 1/12/1400یکشٌبِ 

دانؽــجویبن بــب  آؼنبیی

نحــوه  ،درض محتوای 

تحویل تکبلیف  و اجراء

 درض

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گَ گفت

 گرٍُ هدرسیي 16 -18

 7/12/1400شٌبِ   2

 8/12/1400یکشٌبِ 

 

انتخبة عنوان و بیبن 

 معئله

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

گرٍُ هدرسیي  16 -18

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

 14/12/1400شٌبِ  3

 15/12/1400یکشٌبِ 

و بیبن  انتخبة عنوان

 معئله
 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

گرٍُ هدرسیي  16 -18

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

 13/1/1401شٌبِ  3

 تعطیل رسوی

 14/1/1401یکشٌبِ 

 

اهذاف، ظئواالت، فرضیبت، 

پـیػ فـرض ، تعریـف 

 ه هبشوا

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

گرٍُ هدرسیي  16 -18

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

 20/1/1401شٌبِ  4

 21/1/1401یکشٌبِ 

اهذاف، ظئواالت، فرضیبت، 

پـیػ فـرض ، تعریـف 

 ه هبشوا

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

گرٍُ هدرسیي  16 -18

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

 27/1/1401شٌبِ  5

 28/1/1401یکشٌبِ 

 

چبرچوة پنذاؼتی و مروری 

 مطبلعبتبر 
 ☐ آًالیي

 

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

گرٍُ هدرسیي  16 -18

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی



 

 

 
 
 
 
 

 3/2/1401 شٌبِ 6

 تعطیل رسوی

 4/2/1401یکشٌبِ 

 

جبمعه، نمونه، روؼهبی 

نمونه گیـری ، روغ 

 انجـبم کبر

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

گرٍُ هدرسیي  16 -18

براساس تقسین 

 گرٍّیبٌدی 

 10/2/1401شٌبِ  7

 11/2/1401یکشٌبِ 

جبمعه، نمونه، روؼهبی 

نمونه گیـری ، روغ 

 انجـبم کبر

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

گرٍُ هدرسیي  16 -18

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

 17/2/1401شٌبِ  8

 18/2/1401یکشٌبِ 

محیط پصوهػ، متغیرهب،و 

 معیبرهبی ورود و خروج
 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

گرٍُ هدرسیي  16 -18

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

 24/2/1401شٌبِ  9

 25/1/1401یکشٌبِ 

روغ و ابسار گردآوری داده 

 هب
 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

گرٍُ هدرسیي  16 -18

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

 7/3/1401شٌبِ  10

 8/3/1401یکشٌبِ 

روؼهبی تبئیذ اعتمبد و 

 اعتببر علمی ابسار
 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

گرٍُ هدرسیي  16 -18

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

 14/3/1401شٌبِ  11

 تعطیل رسوی

 15/3/1401یکشٌبِ 

 تعطیل رسوی

 

------------------- 

 

----- 

 21/3/1401شٌبِ  12

 22/3/1401یکشٌبِ 

انجبم محبظببت آمبری بر 

 روی داده هبی فرضی
 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

گرٍُ هدرسیي  16 -18

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

 28/3/1401شٌبِ  13

 29/3/1401یکشٌبِ 

جذاول توخبلی و ارائه 

نتبیج، محذودیتهبی 

 پصوهػ

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 

 ☒گفتگَ 

گرٍُ هدرسیي  16 -18

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی



 

 

 
 
 
 
 

تَافق اساتید ٍ  14

 داًشجَیاى ّر گرٍُ

بحث و نتیجه گیری و 

کبربرد یبفتـه هـب و 

پیؽـنهبد برای پصوهؽهبی 

 بعذی

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

تَافق اساتید 

ٍ داًشجَیاى 

 ّر گرٍُ

 

گرٍُ هدرسیي 

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

تَافق اساتید ٍ  15

 داًشجَیاى ّر گرٍُ

اصول اخالقی در پصوهػ 

و رعبیت اصول رفـرانط 

 نویعی

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

تَافق اساتید 

ٍ داًشجَیاى 

 ّر گرٍُ

گرٍُ هدرسیي 

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

تَافق اساتید ٍ  16

 داًشجَیاى ّر گرٍُ

فرصت مطبلعه و مؽبوره 

بـب اظـبتیذ جهـت فـردی 

 آمبده ظبزی پروپوزال

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

تَافق اساتید 

ٍ داًشجَیاى 

 ّر گرٍُ

گرٍُ هدرسیي 

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

تَافق اساتید ٍ  17

 داًشجَیاى ّر گرٍُ

ارائه طرح پصوهؽی 

نهـبیی، نقـذ توظـط اظـتبد 

 و دانؽجویبن

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

تَافق اساتید 

ٍ داًشجَیاى 

 ّر گرٍُ

گرٍُ هدرسیي 

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

تَافق اساتید ٍ  18

 داًشجَیاى ّر گرٍُ

ارائه طرح پصوهؽی 

نهـبیی، نقـذ توظـط اظـتبد 

 و دانؽجویبن

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکلیف

 ☒گفتگَ 

تَافق اساتید 

ٍ داًشجَیاى 

 گرٍُّر 

گرٍُ هدرسیي 

براساس تقسین 

 بٌدی گرٍّی

 

 

 

 

 

 

 :  لیىک کالسُای آوالیه

 

 گزایؼ آهَسػ هاهایی 

2-midwifery-of-https://www.skyroom.online/ch/nmschool/msc 

https://www.skyroom.online/ch/nmschool/msc-of-midwifery-2
https://www.skyroom.online/ch/nmschool/msc-of-midwifery-2


 

 

 
 
 
 
 

isf-d0p-e71-https://eclass.mui.ac.ir/b/hua 

 

 هاهایی قاًًَی گزایؼ

 

2-midwifery-legal-of-https://www.skyroom.online/ch/nmschool/msc 

9yk-7ca-https://eclass.mui.ac.ir/b/hhc 
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