
 
 

 

  

 

   (lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تغذیهگروه آموزشی:                      بهداشت اوز:  دانشکد

                               400/ 11/ 17 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلی  :  

 14- 16ساعت: یکشنبه       روز:  تغذیه  روش تحقيق در علومنام درس )واحد(  :   

 نظری نوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 دکتر سميه یوسایی مسئول درس: 1واحد:تعداد 

 دکتر سميه یوسایی :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    بازنگری:تدوین /   تاریخ 
 

 روش های طراحی تحقيق:  جلسهعنوان 

  آشنایی با انواع روش های تحقيق:    جلسههدف کلی  

 

 بشناسد و شرح دهد. دانشجو انواع روش های طراحی تحقيق را  :  اختصاصیاهداف 

 

 خير: ترکیبی         /            خير: مجازی   /              بلی:حضوریروش آموزش :   

   کامپيوتر، اینترنت، اسالیدامکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو        خير: /          پروژه          خير: فعالیت آموزشی :   تکلیف

 خير عنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. مشخصات آن در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری  منبع درس :

 . 1369گروه مؤلفین سازمان بهداشت جهانی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -

 . 1376فتوحی ا، کمانگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مبانی پژوهش در علوم پزشکی. تهران، انتشارات پزشک،  -

 

 دقيقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 

 

  

 

 جلسه دوم 

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تغذیهگروه آموزشی:                      بهداشت اوز:  دانشکد

                               400/ 11/ 24 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلی  :  

 14- 16ساعت: یکشنبه       روز:  روش تحقيق در علوم تغذیهنام درس )واحد(  :   

 نظری نوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 دکتر سميه یوسایی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر سميه یوسایی :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 
 

 ابزار جمع آوری اطالعات :  جلسهعنوان 

  آشنایی با ابزارهای جمع آوری اطالعات :    جلسههدف کلی  

 

 آوری اطالعات، کاربرد، مزایا و محدودیت های هر ابزار را بشناسد. دانشجو انواع ابزارهای جمع  :  اختصاصیاهداف 

 

 خيرترکیبی:         /           خيرمجازی:  /              بلیحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

 . 1369سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ، گروه مؤلفین سازمان بهداشت جهانی، تحقیق در  -
 . 1376فتوحی ا، کمانگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مبانی پژوهش در علوم پزشکی. تهران، انتشارات پزشک،  -

 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •



 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 

 

  

 

 جلسه سوم

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تغذیهگروه آموزشی:                      بهداشت اوز:  دانشکد

                               400/ 12/ 01 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلی  :  

 14- 16ساعت: یکشنبه       روز:  روش تحقيق در علوم تغذیهنام درس )واحد(  :   

 نظری نوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 دکتر سميه یوسایی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر سميه یوسایی :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 
 

 روش های سنجش شاخص ها:  جلسهعنوان 

 ها  آشنایی با روش های سنجش شاخص:    جلسههدف کلی  

 

 شاخص ها را نام برده و شرح بدهد. دانشجو بتواند انواع روش های سنجش :  اختصاصیاهداف 

 

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /                بلیحضوری: روش آموزش :   

 کامپيوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خير: /        تاالر گفتگو        خير/          پروژه:      خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

 . 1369گروه مؤلفین سازمان بهداشت جهانی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -
 . 1376فتوحی ا، کمانگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مبانی پژوهش در علوم پزشکی. تهران، انتشارات پزشک،  -

 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •



  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 

 

  

 

 جلسه چهارم

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تغذیهگروه آموزشی:                      بهداشت اوز:  دانشکد

                               400/ 12/ 08 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلی  :  

 14- 16ساعت: یکشنبه       روز:  روش تحقيق در علوم تغذیهنام درس )واحد(  :   

 نظری نوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 دکتر سميه یوسایی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر سميه یوسایی :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 استخراج داده ها:  جلسهعنوان 

 آشنایی با نحوه استخراج و ورد داده ها به نرم افزار:    جلسههدف کلی  

 

 استخراج داده و ورد داده به نرم افزار را انجام دهد. دانشجو بتواند  :  اختصاصیاهداف 

 

 خيرترکیبی:         /           خيرمجازی:  /               بلیحضوری :روش آموزش :   

 کامپيوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خير: /        تاالر گفتگو        خير /          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

 . 1369گروه مؤلفین سازمان بهداشت جهانی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -
 . 1376فتوحی ا، کمانگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مبانی پژوهش در علوم پزشکی. تهران، انتشارات پزشک،  -

 



 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 

 

  

 

 جلسه پنجم 

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تغذیهگروه آموزشی:                      بهداشت اوز:  دانشکد

                               400/ 12/ 15 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلی  :  

 14- 16ساعت: یکشنبه       روز:  روش تحقيق در علوم تغذیهنام درس )واحد(  :   

 نظری نوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 دکتر سميه یوسایی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر سميه یوسایی :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 آناليز آماری :  جلسهعنوان 

 آشنایی با روش ها و تست های مورد استفاده جهت آناليز آماری:    جلسههدف کلی  

 

 ها و تست های پرکاربرد جهت آناليز آماری را نام برده و اجرا نماید. دانشجو بتواند روش :  اختصاصیاهداف 

 

 خيرترکیبی:         /           خيرمجازی:  /               بلیحضوری: روش آموزش :   

 کامپيوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خير: /        تاالر گفتگو        خير/          پروژه:         بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير عنوان و نوع آزمون : 



 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

 . 1369سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ، گروه مؤلفین سازمان بهداشت جهانی، تحقیق در  -
 . 1376فتوحی ا، کمانگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مبانی پژوهش در علوم پزشکی. تهران، انتشارات پزشک،  -

 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 

  

 

 جلسه ششم 

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تغذیهگروه آموزشی:                      بهداشت اوز:  هدانشکد

                               400/ 12/ 22 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلی  :  

 14- 16ساعت: یکشنبه       روز:  روش تحقيق در علوم تغذیهنام درس )واحد(  :   

 نظری نوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 دکتر سميه یوسایی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر سميه یوسایی :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 تجزیه و تحليل آماری:  جلسهعنوان 

 آشنایی با تجزیه و تحليل تست های آماری:    جلسههدف کلی  

 

 صورت گرفته را تجزیه و تحليل نماید. دانشجو بتواند آناليزهای آمار  :  اختصاصیاهداف 

 

 خيرترکیبی:         /           خيرمجازی:  /                بلیحضوری:روش آموزش :   

 کامپيوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خير :/        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:          بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير عنوان و نوع آزمون : 



 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

 . 1369گروه مؤلفین سازمان بهداشت جهانی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -
 . 1376فتوحی ا، کمانگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مبانی پژوهش در علوم پزشکی. تهران، انتشارات پزشک،  -

 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 

 

  

 

 جلسه هفتم 

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تغذیهگروه آموزشی:                      بهداشت اوز:  دانشکد

                               401/ 01/ 14 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلی  :  

 14- 16ساعت: یکشنبه       روز:  روش تحقيق در علوم تغذیهنام درس )واحد(  :   

 نظری نوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 دکتر سميه یوسایی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر سميه یوسایی :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 نحوه ی اجرا و مدیریت پروژه :  جلسهعنوان 

 آشنایی با نحوه ی اجرا و مدیریت پروژه:    جلسههدف کلی  

 

 اجرای آزمایشی یک پروژه موانع، مشکالت اجرای طرح پژوهشی را شرح دهد. دانشجو بتواند با :  اختصاصیاهداف 

 

 خيرترکیبی:         /           خيرمجازی:  /                بلیحضوری: روش آموزش :   

 کامپيوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:          بلی فعالیت آموزشی :   تکلیف:



 خير عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

 . 1369سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ، گروه مؤلفین سازمان بهداشت جهانی، تحقیق در  -
 . 1376فتوحی ا، کمانگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مبانی پژوهش در علوم پزشکی. تهران، انتشارات پزشک،  -

 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 

 

  

 

 جلسه هشتم

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تغذیهگروه آموزشی:                      بهداشت اوز:  دانشکد

                               401/ 01/ 21 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلی  :  

 14- 16ساعت: یکشنبه       روز:  روش تحقيق در علوم تغذیهنام درس )واحد(  :   

 نظری نوع واحد:
 

 18تعداد دانشجویان  :

 دکتر سميه یوسایی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر سميه یوسایی :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ، جدول گانت و جدول هزینه ها جداول تو خالی:  جلسهعنوان 

 آشنایی با نحوه ی ترسيم جداول تو خالی:    جلسههدف کلی  

 . بتواند جداول تو خالی متناسب با طرح پژوهشی را رسم نمایددانشجو :  اختصاصیاهداف 

 

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /                بلیحضوری: روش آموزش :   

 کامپيوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 



 خير : /        تاالر گفتگو        خير/          پروژه:          خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

 . 1369سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ، گروه مؤلفین سازمان بهداشت جهانی، تحقیق در  -
 . 1376فتوحی ا، کمانگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مبانی پژوهش در علوم پزشکی. تهران، انتشارات پزشک،  -

 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 


