داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی
ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی
طزح درط رٍساًِ ( )lesson Planتزکیبی
جلسِ اٍل
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :ػلَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-400 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درط 99/11/12 :
رٍس :یکطٌبِ

ًبم درط (ٍاحذ)  :رٍش تحقیق در ػلَم تغذیِ
ًَع ٍاحذً:ظزی

سبػت14-16:

تؼذاد داًطجَیبى 20:

تؼذاد ٍاحذ1:

هسئَل درط:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالط 40 :دقیقِ

هذرط:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :رٍش ّبی طزاحی تحقیق
َذف کلی جلسٍ  :آضٌبیی بب اًَاع رٍش ّبی تحقیق
اَذاف اختصاصی  :داًطجَ اًَاع رٍش ّبی طزاحی تحقیق را بطٌبسذ ٍ ضزح دّذ.
ريش آمًزش  :حضًری:خیز

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

/

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی ،تحقیق در سیستمهای بهداشتی ،چاپ اول .9631 ، -فتوحی ا ،کماوگر ف ،ایمان م ،مرعمادی ا .مباوی پژوهش در علوم پسشکی .تهران ،اوتشارات پسشک.9633 ،



مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درط

دت سهبى  10 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درط

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 20دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ دٍم
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :ػلَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-400 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درط 99/11/19 :
رٍس :یکطٌبِ

ًبم درط (ٍاحذ)  :رٍش تحقیق در ػلَم تغذیِ
ًَع ٍاحذً:ظزی

سبػت14-16:

تؼذاد داًطجَیبى 20:

تؼذاد ٍاحذ1:

هسئَل درط:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالط 40 :دقیقِ

هذرط:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99

عىًان جلسٍ  :ابشار جوغ آٍری اطالػبت
َذف کلی جلسٍ  :آضٌبیی بب ابشارّبی جوغ آٍری اطالػبت
اَذاف اختصاصی  :داًطجَ اًَاع ابشارّبی جوغ آٍری اطالػبت ،کبربزد ،هشایب ٍ هحذٍدیت ّبی ّز ابشار را بطٌبسذ.
ريش آمًزش  :حضًری  :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی ،تحقیق در سیستمهای بهداشتی ،چاپ اول .9631 ، -فتوحی ا ،کماوگر ف ،ایمان م ،مرعمادی ا .مباوی پژوهش در علوم پسشکی .تهران ،اوتشارات پسشک.9633 ،



مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درط

دت سهبى  10 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درط

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 20دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ سَم
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :ػلَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-400 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درط 99/11/26 :
رٍس :یکطٌبِ

ًبم درط (ٍاحذ)  :رٍش تحقیق در ػلَم تغذیِ
ًَع ٍاحذً:ظزی

سبػت14-16:

تؼذاد داًطجَیبى 20:

تؼذاد ٍاحذ1:

هسئَل درط:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالط 40 :دقیقِ

هذرط:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99

عىًان جلسٍ  :رٍش ّبی سٌجص ضبخص ّب
َذف کلی جلسٍ  :آضٌبیی بب رٍش ّبی سٌجص ضبخص ّب
اَذاف اختصاصی  :داًطجَ بتَاًذ اًَاع رٍش ّبی سٌجص ضبخص ّب را ًبم بزدُ ٍ ضزح بذّذ.
ريش آمًزش  :حضًری :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز /

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی ،تحقیق در سیستمهای بهداشتی ،چاپ اول .9631 ، -فتوحی ا ،کماوگر ف ،ایمان م ،مرعمادی ا .مباوی پژوهش در علوم پسشکی .تهران ،اوتشارات پسشک.9633 ،



مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درط

دت سهبى  10 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درط

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 20دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ چْبرم
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :ػلَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-400 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درط 99/12/03 :
رٍس :یکطٌبِ

ًبم درط (ٍاحذ)  :رٍش تحقیق در ػلَم تغذیِ
ًَع ٍاحذً:ظزی

سبػت14-16:

تؼذاد داًطجَیبى 20:

تؼذاد ٍاحذ1:

هسئَل درط:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالط 40 :دقیقِ

هذرط:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :استخزاج دادُ ّب
َذف کلی جلسٍ  :آضٌبیی بب ًحَُ استخزاج ٍ ٍرد دادُ ّب بِ ًزم افشار
اَذاف اختصاصی  :داًطجَ بتَاًذ استخزاج دادُ ٍ ٍرد دادُ بِ ًزم افشار را اًجبم دّذ.
ريش آمًزش  :حضًری :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی ،تحقیق در سیستمهای بهداشتی ،چاپ اول .9631 ، -فتوحی ا ،کماوگر ف ،ایمان م ،مرعمادی ا .مباوی پژوهش در علوم پسشکی .تهران ،اوتشارات پسشک.9633 ،



مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درط

دت سهبى  10 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درط

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 20دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ پٌجن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :ػلَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-400 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درط 99/12/10 :
رٍس :یکطٌبِ

ًبم درط (ٍاحذ)  :رٍش تحقیق در ػلَم تغذیِ
ًَع ٍاحذً:ظزی

سبػت14-16:

تؼذاد داًطجَیبى 20:

تؼذاد ٍاحذ1:

هسئَل درط:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالط 40 :دقیقِ

هذرط:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :آًبلیش آهبری
َذف کلی جلسٍ  :آضٌبیی بب رٍش ّب ٍ تست ّبی هَرد استفبدُ جْت آًبلیش آهبری
اَذاف اختصاصی  :داًطجَ بتَاًذ رٍش ّب ٍ تست ّبی پزکبربزد جْت آًبلیش آهبری را ًبم بزدُ ٍ اجزا ًوبیذ.
ريش آمًزش  :حضًری :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :بلی

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی ،تحقیق در سیستمهای بهداشتی ،چاپ اول .9631 ، -فتوحی ا ،کماوگر ف ،ایمان م ،مرعمادی ا .مباوی پژوهش در علوم پسشکی .تهران ،اوتشارات پسشک.9633 ،



مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درط

دت سهبى  10 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درط

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 20دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ ضطن
داوشکذٌ :بْذاضت اٍس

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ

گريٌ آمًزشی :ػلَم تغذیِ

تبریخ ارائِ درط 99/12/17 :

سبل تحصیلی 99-400 :

رٍس :یکطٌبِ

ًبم درط (ٍاحذ)  :رٍش تحقیق در ػلَم تغذیِ
ًَع ٍاحذً:ظزی

سبػت14-16:

تؼذاد داًطجَیبى 20:

تؼذاد ٍاحذ1:

هسئَل درط:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالط 40 :دقیقِ

هذرط:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :تجشیِ ٍ تحلیل آهبری
َذف کلی جلسٍ  :آضٌبیی بب تجشیِ ٍ تحلیل تست ّبی آهبری
اَذاف اختصاصی  :داًطجَ بتَاًذ آًبلیشّبی آهبر صَرت گزفتِ را تجشیِ ٍ تحلیل ًوبیذ.
ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :بلی

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی ،تحقیق در سیستمهای بهداشتی ،چاپ اول .9631 ، -فتوحی ا ،کماوگر ف ،ایمان م ،مرعمادی ا .مباوی پژوهش در علوم پسشکی .تهران ،اوتشارات پسشک.9633 ،



مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درط

دت سهبى  10 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درط

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 20دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ ّفتن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :ػلَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-400 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درط 99/12/24 :
رٍس :یکطٌبِ

ًبم درط (ٍاحذ)  :رٍش تحقیق در ػلَم تغذیِ
ًَع ٍاحذً:ظزی

سبػت14-16:

تؼذاد داًطجَیبى 20:

تؼذاد ٍاحذ1:

هسئَل درط:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالط 40 :دقیقِ

هذرط:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ ً :حَُ ی اجزا ٍ هذیزیت پزٍصُ
َذف کلی جلسٍ  :آضٌبیی بب ًحَُ ی اجزا ٍ هذیزیت پزٍصُ
اَذاف اختصاصی  :داًطجَ بتَاًذ بب اجزای آسهبیطی یک پزٍصُ هَاًغ ،هطکالت اجزای طزح پضٍّطی را ضزح دّذ.
ريش آمًزش  :حضًری :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :بلی

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی ،تحقیق در سیستمهای بهداشتی ،چاپ اول .9631 ، -فتوحی ا ،کماوگر ف ،ایمان م ،مرعمادی ا .مباوی پژوهش در علوم پسشکی .تهران ،اوتشارات پسشک.9633 ،



مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درط

دت سهبى  10 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درط

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 20دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ ّطتن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :ػلَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-400 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درط 99/01/15 :
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ًَع ٍاحذً:ظزی

سبػت8-10:

تؼذاد داًطجَیبى 11:

تؼذاد ٍاحذ2:

هسئَل درط:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالط 40 :دقیقِ

هذرط:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی99/05/25:
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َذف کلی جلسٍ  :آضٌبیی بب ًحَُ ی تزسین جذاٍل تَ خبلی
اَذاف اختصاصی  :داًطجَ بتَاًذ جذاٍل تَ خبلی هتٌبسب بب طزح پضٍّطی را رسن ًوبیذ.

ريش آمًزش  :حضًری :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.
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