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 معرفی درس:

اًجام پشٍطُ ّای تا تَجِ تِ ٍظایف کاسشٌاساى تغزیِ دس صهیٌِ شٌاخت هسائل ٍ هشکالت تغزیِ ای، تشای کسة تَاًایی 

تحقیقاتی، گزساًذى ایي ٍاحذ ضشٍست داسد. دس ایي دسع داًشجَیاى تا اصَل، هفاّین ٍ سٍشْای تحقیك ٍ تشسسی تِ 

 ًحَی کِ داًشجَ تتَاًذ تشای هَضَع پشٍطُ ّای تحقیقاتی، پشٍپَصال هشتَطِ سا تٌظین ًوایٌذ، آشٌا هی شًَذ.

 

 

 

 

 

 

 

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ:مقطع ي رشتٍ تحصیلی                ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:               ثْذاضت اٍسداوشکدٌ :  

  1 تؼذاد ٍاحذ رٍش تحقیق در ػلَم تغذیِ :  ًبم درط

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

آهبر حیبتی، ارسیبثی ٍضغ تغذیِ، اپیذهیَلَصی   پیص ًیبس:

 ثیوبری ّب

 10-12ضٌجِ/ رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالط: دٍ

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

 دکتز سویِ یَسبیی                                             هسئَل ثزًبهِ :  

 s_yousai2006@yahoo.com آدرط پست الکتزًٍیکی:      52511272ضوبرُ توبط داًطکذُ: 

                    هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(: دکتز سویِ یَسبیی  

 s_yousai2006@yahoo.com  آدرط پست الکتزًٍیکی:         52511272ضوبرُ توبط داًطکذُ:     

 دکتز سویِ یَسبییتْیِ ٍ تٌظین : 

 401ثْوي  تبریخ تذٍیي/ ثبسًگزی:

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 

 

 

 مًارد زير می باشد :عىاييه كلی ايه درس شامل 
 رٍش ّبی طزاحی تحقیق

 اثشار جوغ آٍری اطالػبت

 رٍش ّبی سٌجص ضبخص ّب

 استخزاج دادُ ّب

 آًبلیش آهبری

 تجشیِ ٍ تحلیل آهبری

 ًحَُ ی اجزا ٍ هذیزیت پزٍصُ

،  جذاٍل سهبًجٌذی ٍ ثَدجِ ثٌذی طزحجذاٍل تَ خبلی

 
 

 اَداف كلی 

  آضٌبیی ثب اًَاع رٍش ّبی تحقیق 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .اًَاع رٍش ّبی طزاحی تحقیق را ثطٌبسذ ٍ ضزح دّذ 

 .اًَاع هطبلؼبت اپیذهیَلَصیکی ٍ ٍیضگی ّبی ّز یک را ضزح دّذ 

 

 َدف كلی 

 آضٌبیی ثب اثشارّبی جوغ آٍری اطالػبت ٍ رٍش ّبی سٌجص ضبخص ّب 

  اَداف اختصاصی 

 ٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:داًطجَ  در پبیبى د

 .اًَاع اثشارّبی جوغ آٍری اطالػبت، کبرثزد، هشایب ٍ هحذٍدیت ّبی ّز اثشار را ثطٌبسذ 

 .اًَاع رٍش ّبی سٌجص ضبخص ّب را ًبم ثزدُ ٍ ضزح ثذّذ 

 

 َدف كلی 

 آضٌبیی ثب رٍش ّب ٍ تست ّبی هَرد استفبدُ جْت آًبلیش آهبری ٍ تجشیِ ٍ تحلیل آهبری  

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .رٍش ّب ٍ تست ّبی پزکبرثزد جْت آًبلیش آهبری را ًبم ثزدُ ٍ اجزا ًوبیذ 

 .آًبلیشّبی آهبر صَرت گزفتِ را تجشیِ ٍ تحلیل ًوبیذ 

 

 َدف كلی 

  ُآضٌبیی ثب ًحَُ ی اجزا ٍ هذیزیت پزٍص 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:



 آسهبیطی یک پزٍصُ هَاًغ، هطکالت اجزای طزح پضٍّطی را ضزح دّذ. اجزای 

 

 َدف كلی 

  آضٌبیی ثب ًحَُ ی تزسین جذاٍل تَ خبلی، جذاٍل سهبًجٌذی ٍ ثَدجِ ثٌذی طزح 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  .داًطجَ ثتَاًذ جذاٍل تَ خبلی هتٌبست ثب طزح پضٍّطی را رسن ًوبیذ 

 .هفَْم ٍ اّویت ٍ ًحَُ تکویل جذٍل سهبًجٌذی را ضزح دّذ 

 .هفَْم ٍ اّویت ٍ ًحَُ تکویل جذاٍل ثَدجِ ثٌذی طزح را ضزح دّذ 

 

  



 
 

 

 ريش آمًزش 
 

 حضًری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکاوات آمًزشی:  
  کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اسالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 

 

 

  مىابع درسی:  

 خیز   ثلی  آیب کتبة /هقبلِ خبصی ثزای هؼزفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ درسی در ًظز داریذ؟

 :دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تکویل کٌیذ 

 هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخص ضذُ  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِثزای 
هؤلفیي سبسهبى ثْذاضت جْبًی، تحقیق در سیستوْبی ثْذاضتی، چبح اٍل ، گزٍُ 
1361. 

 کلیِ فصَل

فتَحی ا، کوبًگز ف، ایوبى م، هزػوبدی ا. هجبًی پضٍّص در ػلَم پشضکی. تْزاى،  
 .1376اًتطبرات پشضک، 

 کلیِ فصَل

 

 

 

 

 

 

 صفحبت هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ
ًحَُ دستزسی داًطجَیبى 

 ثِ هقبلِ

  

  

 *ًَع هحتَا
 هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل 

 اریذثزای ثبرگ

** 

ي

ي



 

  دس صَستی کِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یا ّش ًَع هحتَای دیگشی )هاًٌذ فیلن، هجوَعِ اسالیذ ٍ ...( عالٍُ تش کتاب

آى سا  فبیل، هشخصات آى سا رکش کٌیذ ٍ  تِ داًشجَیاى هعشفی کٌیذ هٌجغ درسیفَق یا تِ تٌْایی تِ عٌَاى 

 ضویوِ ًواییذ:

 
 ٍ ... است. ّبی دیگز داًطگبُرٍی سبهبًِثز اری ضذُ ذهحتَای ثبرگ، آهَصشیجضٍُ، فیلن اسالیذ پاٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

 

 

 

 

 

  كًيیس/ میان ترم( تکًيىیآزمًن َای( 

 خیش   تلی   ایذ؟آصهَى دس ًظش گشفتِ . آیا تشای دسع خَد1

 ّا سا رکش کٌیذ.دس صَست ٍجَد تعذاد ٍ ًَع آصهَى 

 سهبى آسهَى ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ

 

 
   

 

 
   

 

  

    

    

    



 ٌَای داوشجًيان تکالیف ي پريش 

 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 

 

 

 

 

 پزٍصُ درسی 

 خیش   تلی   ایذ؟دس ًظش گشفتِ/هیاى تشم . آیا تشای دسع خَد پشٍطُ پایاى تشم 1

 دس صَست پاسخ هثثت ششح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا تٌَیسیذ:           

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

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

  

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضزح تکلیف

هْلت پبسخ 

 تَسط

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

هذرط تَسط  

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف

1 

 

تکلیف اٍل 

کالسی )آًالیض 

ٍ تجضیِ 

 تحلیل آهاسی(

دس ایي تکلیف جْت یک سشی دیتای فشضی ٍسٍد دیتا تِ ًشم افضاس 

spss ِتحلیل دیتا سا اًجام دّیذ.-ٍ آًالیض ٍ تجضی 

تا  09/12/99

16/12/99  
17/12/99  

هشٍس هثحث 

هشتَطِ ٍ شٌاخت 

تْتش اًَاع، ٍکاستشد 

 تست ّای آهاسی

2 

تکلیف دٍم 

کالسی )ًحَُ 

ی اجشا ٍ 

هذیشیت طشح 

 پظٍّشی(

دس ایي تکلیف یک طشح پظٍّشی آصهایشی سا اجشا ًوَدُ ٍ گضاسش آى سا 

 اسائِ دّیذ. 

تا  20/12/01

20/03/02  
30/03/02  

هشٍس هثحث 

هشتَطِ ٍ آشٌایی 

تا هشاحل اجشایی 

 طشح پظٍّشی



 ارزشیابی داوشجًيان 

 بارم ومرٌ مًارد ارزشیابی

 5 آسهَى هیبى تزم

 13 آسهَى پبیبى تزم

 1 ضزکت فؼبل در کالط ٍ حضَر ٍ غیبة

 1 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

 

 

 

 

 مقررات 

 مطابق قوانین آموزشيحذاقل نمره قبولي :                                        

 مطابق قوانین آموزشيتعذاددفعات مجاز غیبت در كالس :                                        

  



                 

 

 

 روش تحقیق در علوم تغذیه درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تبریخ ارائِ
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 نيازمورد 

روش 

 ارزضيابي

17/11/01                               23-21 
روش های طراحیي  

 تحقیق
دكتییییر  ییییمی  

 یو ایي

-اسالید، پرسشص 

 پاسخ

كیییییییییام یوتر  

 اینترنت  ا الیذ

آزمیییییو   

 تکلیف

24/11/01                               
23-21 ابیییسار  مییی  آوری  

 اطالعات
دكتییییر  ییییمی  

 یو ایي

-پرسشاسالید، 

 پاسخ
كیییییییییام یوتر  

 اینترنت  ا الیذ

آزمیییییو   

 تکلیف

01/12/01                               
23-21 روش های  ینج    

 شاخص ها
دكتییییر  ییییمی  

 یو ایي

-اسالید، پرسش

 پاسخ
كیییییییییام یوتر  

 اینترنت  ا الیذ

آزمیییییو   

 تکلیف

08/12/01                               
23-21  ییییمی   دكتییییر ا تخراج داده ها 

 یو ایي

-اسالید، پرسش

 پاسخ
كیییییییییام یوتر  

 اینترنت  ا الیذ

آزمیییییو   

 تکلیف

15/12/01                               
23-21 دكتییییر  ییییمی   آنالیس آماری 

 یو ایي

-اسالید، پرسش

 پاسخ
كیییییییییام یوتر  

 اینترنت  ا الیذ

آزمیییییو   

 تکلیف

22/12/01                               
23-21 تحلییییل  تجسیییی  و 

 آماری
دكتییییر  ییییمی  

 یو ایي

-اسالید، پرسش

 پاسخ
كیییییییییام یوتر  

 اینترنت  ا الیذ

آزمیییییو   

 تکلیف

21/01/02                               
23-21 نحیییوه ی ا یییرا و   

 مذیریت پروشه
دكتییییر  ییییمی  

 یو ایي

-اسالید، پرسش

 پاسخ
كیییییییییام یوتر  

 اینترنت  ا الیذ

آزمیییییو   

 تکلیف

28/01/02                               
23-21    ییذاوت تییو خییالي 

 گانت و بودج
دكتییییر  ییییمی  

 یو ایي

-اسالید، پرسش

 پاسخ
كیییییییییام یوتر  

 اینترنت  ا الیذ

آزمیییییو   

 تکلیف

 

 


