
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 ارشد تغذیهدانشجویان کارشناسی  مخاطبان:                      در علوم تغذیه روش تحقیقعنوان درس : 

 فته با هماهنگی قبلیدر طول ه گیر:ساعت پاسخگویی به سواالت فرا                                   نظری                            یک واحد واحد: تعداد

 دکتر شهاب رضائیان مدرس: (          1398-99 دوم و نیمسال 10-12،شنبه یکزمان ارائه درس:   )

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 یکردن آن با ارائه پروپوزال فرد یو عمل قیروش تحق میبا مفاه انیدانشجو ییآشنا هدف کلی درس :

 

 هدف( هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یکا

 EndNoteبا نرم افزار  یسینحوه رفرنس نوآشنایی دانشجویان با  -1

 EndNoteبا نرم افزار  یسینحوه رفرنس نوآشنایی دانشجویان با  -2

  قیو سواالت تحق اتیاهداف، فرض آشنایی با نحوه نگارش -3

 آشنایی دانشجویان با انواع مطالعات اپیدمیولوژیک -4

 و روشهای اندازه گیری رهاینواع متغو ا رهایجدول متغآشنایی دانشجویان با  -5

 یرینمونه گ یحجم نمونه و انواع روشهاآشنایی دانشجویان با  -6

 آشنایی دانشجویان با نحوه انتخاب مجله مناسب جهت ارسال مقاله -7

 یبا روش نگارش متون و مقاالت علم ییآشنا -8

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 EndNoteبا نرم افزار  یسیبا نحوه رفرنس نو انیشجودان ییآشنا :اولهدف کلی جلسه 

 :اولاهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 آشنا شود. EndNoteدر نرم افزار با محیط کار-1-1

 .ردیبگ ادیرا  EndNoteبه نرم افزار بصورت دستینحوه وارد کردن رفرنس -1-2

 دهد.را انجام  EndNoteنحوه جستجو در نرم افزار-1-3

 .دینما دایموجود در نرم افزار پ یرفرنسها ستیرا از ل یموارد تکرار-1-4

 EndNoteبا نرم افزار  یسیبا نحوه رفرنس نو انیدانشجو ییآشنا :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را انجام دهد. EndNoteپابمد در نرم افزار یاطالعات گاهینحوه جستجو در پا-2-1

 .ردیبگ ادیرا  EndNoteمختلف به نرم افزار یگاههاینحوه وارد کردن رفرنس در پا-2-2

 را انجام دهد. EndNoteدر نرم افزار شرفتهینحوه جستجو پ-2-3

 انواع روشهای رفرنس دهی به متن را با نرم افزار انجام دهد.-2-4

 نجام دهد.بتواند رفرنس دهی با فرمت خاص یک مجله را ا-2-5

 

  قیو سواالت تحق اتیبا نحوه نگارش اهداف، فرض ییآشنا :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نحوه نوشتن اهداف کلی پژوهش را بیان نماید.-3-1

 نحوه نوشتن اهداف ویژه توصیفی پژوهش را بیان نماید. -3-2

 تحلیلی پژوهش را بیان نماید.نحوه نوشتن اهداف ویژه  -3-3

 نحوه نوشتن سواالت پژوهش را بیان نماید. -3-4

 نحوه نوشتن فرضیات پژوهش را بیان نماید. -3-5

 کیولوژیدمیبا انواع مطالعات اپ انیدانشجو ییآشنا :چهارمهدف کلی جلسه 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 توصیفی را بیان نماید.نحوه طراحی مطالعات -4-1

 ( را بیان نماید.Case-controlشاهد )-نحوه طراحی مطالعه مورد-4-2

 ( را بیان نماید.Cohortنحوه طراحی مطالعه کوهورت ) -4-3

 ( را بیان نماید.RCTنحوه طراحی مطالعه کارآزمایی بالینی ) -4-4

 رهایاع متغو انو رهایبا جدول متغ انیدانشجو ییآشنا :پنجمهدف کلی جلسه 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد



          دکتر رضائیانمضای مدیر گروه:      نام و ا             دکتر شهاب رضائیاننام و امضای مدرس:   

 دکتر رویا صفری دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 خ ارسال :تاری                                                             تاریخ ارسال:                                                         تاریخ تحویل:                     

 را نام ببرد. انواع متغیرهای پژوهش-5-1

 را بشناسد. نقش متغیرها در پژوهش-5-2

 را ذکر نماید. نحوه دسته بندی متغیرها-5-3

 را بشناسد. جدول متغیرهاویژگیهای -5-4

 ی پژوهش را یاد بگیرد.تعریف متغیرهانحوه -5-5

 یرینمونه گ یبا حجم نمونه و انواع روشها انیدانشجو ییآشنا :ششمهدف کلی جلسه 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 شاخصهای مورد نیاز در برآورد حجم نمونه را یاد بگیرد. -6-1

 نحوه برآورد حجم نمونه در مطالعات توصیفی را بیان نماید. -6-2

 نحوه برآورد حجم نمونه در مطالعات تحلیلی را بیان نماید. -6-3

 انواع روش نمونه گیری )تصادفی، عیر تصادفی( را بیان نماید.-6-4

 انواع روشهای گردآوری داده ها را بیان نماید.-6-5

 انواع ابزارهای گردآوری داده ها را بیان نماید.-6-6

 نحوه انتخاب مجله مناسب جهت ارسال مقاله آشنایی دانشجویان با :هفتمهدف کلی جلسه 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مجالت مرتبط با کار خود را پیدا نماید.-7-1

 تاثیر و فراوانی چاپ در سال ...( را بیان کند. بآیتمهای مهم در انتخاب مجله )مثل فراوانی چاپ، مرتبط بودن، ضری-7-2

 مهم در انتخاب مجله را بشناسد.جایگاههای -7-3

 

 یبا روش نگارش متون و مقاالت علم ییآشنا :هشتمهدف کلی جلسه 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اجزای مختلف یک مقاله علمی را بیان کند. -8-1

 نحوه نگارش مقدمه یک مقاله علمی را بیان کند. -8-2

 اله علمی را بیان کند.نحوه نگارش بحث یک مق -8-3

 

  منابع:
Varkevisser CM, Pathmanathan I, Brownlee A. Designing and conducting health systems research projects. 
Part I. Geneva: WHO; 2003. 
Haghdoost AA. Do you want to understand sample size and statistical power more deeply? Iranian Journal 

of Epidemiology. 2008;5(1):57‐63. 
 

 زین انیدر خصوص هدف جلسه مورد نظر همزمان با مدرس دانشجو ینظر میبا ارائه مفاه کهیبطور باشدیم یو عمل ینظر میاز مفاه یقیتلف سیروش تدر روش تدریس:

 خود انجام خواهند داد. یبا کامپوتر اختصاص یمطالب مورد نظر را بصورت عمل
 

 پروژکتور دئویو و نتیپاورپو وتر،یکامپ سایل آموزشی :و

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// - - کوئیز

   %30 چهار جوابی ترم آزمون میان 

   %50 چهار جوابی آزمون پایان ترم

شرکت در بحث،  حضور فعال در کالس

 یکالس فیتکال

20%   

 

 دانشجو موظف است قبل از مدرس در کالس حضور داشته باشد و توانایی پاسخ به سواالت مطالب جلسات قبل رو داشته باشد. مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 

 

 

 

 



 

 روش تحقیق جدول زمانبندی درس

 10-12یکشنبه،  روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر شهاب رضائیان EndNoteبا نرم افزار  یسینحوه رفرنس نوآشنایی دانشجویان با با  ییآشنا بهمن 20 1

 EndNoteم افزار با نر یسینحوه رفرنس نوآشنایی دانشجویان با  بهمن 27 2

 

 دکتر شهاب رضائیان

  قیو سواالت تحق اتیبا نحوه نگارش اهداف، فرض ییآشنا اسفند 4 3
 

 دکتر شهاب رضائیان

 کیولوژیدمیبا انواع مطالعات اپ انیدانشجو ییآشنا اسفند 11 4
 

 دکتر شهاب رضائیان

 رهایو انواع متغ رهایبا جدول متغ انیدانشجو ییآشنا اسفند 25 5
 

 دکتر شهاب رضائیان

 دکتر شهاب رضائیان یرینمونه گ یبا حجم نمونه و انواع روشها انیدانشجو ییآشنا نیفرورد 17 6

 آشنایی دانشجویان با نحوه انتخاب مجله مناسب جهت ارسال مقاله نیفرورد 24 7

 

 دکتر شهاب رضائیان

 یبا روش نگارش متون و مقاالت علم ییآشنا نیفرورد 31 8

 

 شهاب رضائیان دکتر

 


