
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN) وره  طرح د

 
 

 معرفی درس: 

کارشناسان تغذیه در زمینه شناخت مسائل و مشکالت تغذیه ای، برای کسب توانایی انجام پروژه های  با توجه به وظایف  

تحقیقاتی، گذراندن این واحد ضرورت دارد. در این درس دانشجویان با اصول، مفاهیم و روشهای تحقیق و بررسی به نحوی  

 وطه را تنظیم نمایند، آشنا می شوند.که دانشجو بتواند برای موضوع پروژه های تحقیقاتی، پروپوزال مرب

 

 

 

 

 کارشناسی/علوم تغذیه:مقطع و رشته تحصیلی                علوم تغذیهگروه آموزشی:               بهداشت اوزدانشکده :  

  1 تعداد واحد روش تحقیق در علوم تغذیه   :   نام درس

 نظری  نوع واحد :

آمار حیاتی، ارزیابی وضع تغذیه، اپیدمیولوژی    پیش نیاز:

 بیماری ها 

 14- 16روز و ساعت برگزاری کالس: یکشنبه/  

 دانشکده بهداشت اوز  مکان برگزاری: 

 دکتر سمیه یوسایی                                             مسئول برنامه :   

 s_yousai2006@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:      52519272شماره تماس دانشکده:  

                    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر سمیه یوسایی  

 s_yousai2006@yahoo.com   آدرس پست الکترونیکی:         52519272شماره تماس دانشکده:       

 دکتر سمیه یوساییتهیه و تنظیم :  

 400بهمن   تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

 

 
 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد : 
 روش های طراحی تحقیق 

 ابزار جمع آوری اطالعات

 روش های سنجش شاخص ها 

 استخراج داده ها 

 آنالیز آماری 

 تجزیه و تحلیل آماری 

 نحوه ی اجرا و مدیریت پروژه 

 زمانبندی و بودجه بندی طرح جداول  ، جداول تو خالی

 
 

 اهداف كلی  ❖

 آشنایی با انواع روش های تحقیق   ▪

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع روش های طراحی تحقیق را بشناسد و شرح دهد. ▪

 انواع مطالعات اپیدمیولوژیکی و ویژگی های هر یک را شرح دهد.  ▪

 

 هدف كلی  ❖

 ابزارهای جمع آوری اطالعات و روش های سنجش شاخص هاآشنایی با   ▪

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 انواع روش های سنجش شاخص ها را نام برده و شرح بدهد. ▪

 

 هدف كلی  ❖

   ها و تست های مورد استفاده جهت آنالیز آماری و تجزیه و تحلیل آماریآشنایی با روش   ❖

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 روش ها و تست های پرکاربرد جهت آنالیز آماری را نام برده و اجرا نماید.  ▪

 آنالیزهای آمار صورت گرفته را تجزیه و تحلیل نماید. ▪



 

 هدف كلی  ❖

 آشنایی با نحوه ی اجرا و مدیریت پروژه  ▪

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اجرای آزمایشی یک پروژه موانع، مشکالت اجرای طرح پژوهشی را شرح دهد. ▪

 

 هدف كلی  ❖

 آشنایی با نحوه ی ترسیم جداول تو خالی، جداول زمانبندی و بودجه بندی طرح  ▪

 اهداف اختصاصی   ❖

 در پایان دوره باید بتواند:  دانشجو 

 دانشجو بتواند جداول تو خالی متناسب با طرح پژوهشی را رسم نماید.   ▪

 مفهوم و اهمیت و نحوه تکمیل جدول زمانبندی را شرح دهد. ▪

 مفهوم و اهمیت و نحوه تکمیل جداول بودجه بندی طرح را شرح دهد. ▪

 

  



 
 

 

 روش آموزش ❖
 

 حضوری                    مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

   :امکانات آموزشی ❖
 و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید  ویدوئو پروژکتور  ،اسالید پروژکتور   ▪

 

 

 

   :منابع درسي   ❖

 خیر    بلی   آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟ 

 وجود جدول زیر را تکمیل کنید:در صورت  •

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 
های مشخص شده  صفحات و  فصل

 مطالعه برای  
گروه مؤلفین سازمان بهداشت جهانی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ، 

1369 . 
 کلیه فصول 

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

 کلیه فصول 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله
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در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب   •

آن را    فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید   منبع درسی فوق یا به تنهایی به عنوان  

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاه روی سامانهبر  اری شده  ذمحتوای بارگ،  آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 

 

 

 

 )کوییز/ میان ترم(  تکوینيآزمون های  ❖

 خیر    بلی    اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

آزمون زمان   نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره   

 

 
   

 

 
   

 

  

 *نوع محتوا
 مؤلفین/مشخصات شامل عنوان و  

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 های دانشجویان تکالیف و پروژه  ❖

 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه درسی  ▪

 خیر    بلی    اید؟ در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:            

............................................................................................................. .............................................................................................  

 ................... ........................................................................................................................................................................................  

  

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک  

مدرس  توسط  

هدف از ارائه  

 تکلیف 

1 

 

تکلیف اول  

کالسی )آنالیز  

و تجزیه  

 تحلیل آماری( 

در این تکلیف جهت یک سری دیتای فرضی ورود دیتا به نرم افزار  

spss تحلیل دیتا را انجام دهید.-و آنالیز و تجزیه 

تا   09/12/99

16/12/99  
17/12/99  

مرور مبحث  

مربوطه و شناخت  

بهتر انواع، وکاربرد  

 تست های آماری 

2 

تکلیف دوم  

کالسی )نحوه  

ی اجرا و  

مدیریت طرح  

 پژوهشی(

در این تکلیف یک طرح پژوهشی آزمایشی را اجرا نموده و گزارش آن را  

 ارائه دهید.  

تا   20/12/99

30/01/400  
15/02/400  

مرور مبحث  

مربوطه و آشنایی با  

مراحل اجرایی  

 طرح پژوهشی



 ارزشیابي دانشجویان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 

 5 آزمون میان ترم 

 13 آزمون پایان ترم 

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 1 فعالیت ها تکالیف و سایر 

 

 

 

 

 

 مقررات  ❖

                                        : مطابق قوانین آموزشيحداقل نمره قبولي ▪

                                        : مطابق قوانین آموزشيتعداددفعات مجاز غیبت در كالس ▪

  



                 

 

 

 تغذیه روش تحقیق در علوم   درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه  تاریخ ارائه 
 موضوع جلسه 

 نحوه ارائه  مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش  

 ارزشيابي

17/11/400                              16-14 
روش هاا  رراحي  

 تحقیق
یااامایاا    دكارار 

 یویایي

-اسالیدد  رسسال 

 راسخ

كااامااراایااوتاار   

 اینررنت  ایالید

آزمااااو   

 تکلیف

24/11/400                              
14-16 آور    ماماو  ابااار 

 ارالعات
یااامایاا    دكارار 

 یویایي

- اسالید، پرسش

اسخ پ  
كااامااراایااوتاار   

 اینررنت  ایالید

آزمااااو   

 تکلیف

01/12/400                              
14-16 روش ها  یانج    

 شاخص ها
یااامایاا    دكارار 

 یویایي

- اسالید، پرسش

اسخ پ  
كااامااراایااوتاار   

 اینررنت  ایالید

آزمااااو   

 تکلیف

08/12/400                              
14-16 یااامایاا    ایرخراج داده ها  دكارار 

 یویایي

- اسالید، پرسش

اسخ پ  
كااامااراایااوتاار   

 اینررنت  ایالید

آزمااااو   

 تکلیف

15/12/400                              
14-16 یااامایاا    آنالیا آمار   دكارار 

 یویایي

- پرسشاسالید، 

اسخ پ  
كااامااراایااوتاار   

 اینررنت  ایالید

آزمااااو   

 تکلیف

22/12/400                              
14-16 تاحالایاال    و  تاجاایاا  

 آمار 
یااامایاا    دكارار 

 یویایي

- اسالید، پرسش

اسخ پ  
كااامااراایااوتاار   

 اینررنت  ایالید

آزمااااو   

 تکلیف

14/01/401                              
14-16 و   اماارا  نااحااوه   

 مدیریت پروژه
یااامایاا    دكارار 

 یویایي

- اسالید، پرسش

اسخ پ  
كااامااراایااوتاار   

 اینررنت  ایالید

آزمااااو   

 تکلیف

21/01/401                              
14-16 خااالي  تو     مااداوت 

 گانت و بودج
یااامایاا    دكارار 

 یویایي

- اسالید، پرسش

اسخ پ  
كااامااراایااوتاار   

 اینررنت  ایالید

آزمااااو   

 تکلیف

 

 


