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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
 قالب نگارش طرح درس

 
 غیرمرتبط کارشناسی ارشد تغذيهرشته  2 مخاطبان : دانشجويان ترم                                                         تغذيه روش تحقیق در علومعنوان درس :  

 41-41شنبه  ساعت مشاوره :                                     واحد نظری  2  تعداد و نوع واحد :
            40-42ساعت  شنبه يک زمان ارائه درس :                                                                                                                     ندارددرس پیش نیاز : 

 4111-4100 دومنیمسال:                      (%10)شهاب رضايیان، (%13) *هادی عبداله زاد، (%13) سید مصطفی نچواکمدرس : 

 و مسوول درس طراح طرح درس*
 

 هدف کلی درس : 

 اصول، مفاهیم، تکنیک ها و روش های تحقیق و بررسیبا  انيآشنا ساختن دانشجو
 

 اهداف کلی جلسات : ) جهت هر جلسه يک هدف ( 

 قیتحق یمبانآشنایی با  -1

 یقاتیطرح تحق کیانتخاب چگونگی با آشنایی  -2

 قیمساله تحق انیبآشنایی با  -3

 بر مطالعات گذشته یمرورآشنایی با  -4

 قیاهداف تحق میتنظ آشنایی با -5

 کیولوژیدمیانواع مطالعات اپآشنایی با  -6

 یمالحظات اخالقو  داده ها یفنون جمع آورآشنایی با   -7

 یرینمونه گآشنایی با  -8

 داده ها یجمع آور یبرا یزیطرح ربا  ییآشنا -9

 داده ها لیو تحل هیتجز با ییآشنا -11

  یقاتیگزارش تحق کیرئوس مطالب  با ییآشنا -11

 توسط دانشجو  ینمونه پروپزال پژوهش کی هیارا -12

 توسط دانشجو  ینمونه پروپزال پژوهش کی هیارا -13

 توسط دانشجو  ینمونه پروپزال پژوهش کی هیارا -14

 توسط دانشجو  ینمونه پروپزال پژوهش کی هیارا -15

 توسط دانشجو ینمونه پروپزال پژوهش کی هیارا  -16

 
 اهداف ويژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه اول 

 قیتحق یمبانتنظیم  آشنایی با هدف کلی :

 پژوهشبه مفهوم نگرش نسبت  تغییر اهداف ويژه : 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 .شرح دهد را هدف از انجام یک طرح تحقیقاتی -1

 توضیح دهد. را و نحوه طراحی یک طرح تحقیقاتی اجزاء -2

 دوم  جلسه 

 یقاتیطرح تحق کیانتخاب  یچگونگآشنایی با هدف کلی : 

 اهداف ويژه :

    خلق سوال با هدف انجام پژوهشبا آشنایی   -4 

 درپايان دانشجو قادر باشد :

1- Gap of knowledge  را تعریف کند. 

2- Situation analysis  را توضیح دهد. 

 جلسه سوم 

 قیمساله تحق انیبآشنایی با هدف کلی :
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 اهداف ويژه :        

 شپژوه مورد موضوع  در خصوصموجود  یهایو تئور  اتینظربررسی  آشنایی با اهمیت

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

یزی به دانش موجود در این حوزه  در خصوص یک عنوان پژوهشی مواردی از قبیل اینکه دیگران تا کنون در باب این موضوع  چه کاری انجام داده اند، این پژوهش می خواهد چه چ -1

 .دهد حیرا  توض که با آن به این سوال پاسخ داده میشود افزایش دهد، سوالی که با انجام این پژوهش به آن پاسخ داده خواهد شد و روشی

 
 جلسه چهارم

 بر مطالعات گذشته یمروربا  ییآشناهدف کلی : 

 اهداف ويژه : 

 منابع قابل استناد در حوزه علوم تغذيهآشنايی با  -4

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 .ا شرح دهدرتحقیق مورد نظر  یمبان نیتدو ، ونقد منابع، منابع یخالصه ساز، عیمنا نشیگز، منابع یبندطبقه ، منابع افتن، یمنابع یجستجو ی،دیواژگان کل نییتع نحوه -1

 

 لسه پنجم: ج

 قیاهداف تحق میتنظبا  ییآشنا هدف کلی : 

  تفکیک اهداف اصلی با اهداف فرعیبا  آشنايیاهداف ويژه : 

 :درپايان دانشجو قادر باشد

 توضیح دهد.ا رو مقیاس های اندازه گیری متغییر های تحقیق  ،فرضیه ها  ،سواالت هدف کاربردی  ، منظور از هدف کلی، اهداف ویژه -1

 

 ششمجلسه 

 کیولوژیدمیانواع مطالعات اپبا  ییآشناهدف کلی : 

 جایگاه و ارزش مطالعات اپیدمیولوژیک در علوم تغذیهآشنایی با اهداف ويژه : 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 .با هم مقایسه نماید ( را شرح داده وتجربی، شبه تجربی( و مداخله ای )توصیفی، تحلیلیاعم از مشاهده ای ) انواع مطالعات  -1

 

  هفتم جلسه 

 یداده ها و مالحظات اخالق یفنون جمع آوربا   ییآشنا هدف کلی : 

  داده هامفاهیم روايی و پايايی  ابزار های جمع آوری : آشنايی با اهداف ويژه  

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 . اده و مزایا و معایب آنها را با هم مقایسه نمایدد حیتوض را اعم از پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده داده ها  یجمع آور انواع روش های  -1

 در تحقیقات در علوم پزشکی را شرح دهد. یمالحظات اخالقاصول کلی  -2

 

 هشتمجلسه 

 یرینمونه گبا  ییآشناهدف کلی : 

 

  فرایند نمونه گیریدر  (unbiased representative) و معنی مفهوم با آشنایی: ويژه اهداف 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 

   .توضیح دهدمفاهیم اصلی در مقوله نمونه گیری از قبیل : عنصر، جمعیت، چهار چوب، متغییر، نمونه و معرف بودن را  -1

 

 نهمجلسه 

 داده ها یجمع آور یبرا یزیطرح ربا  ییآشناهدف کلی : 

 ی دانیروش م و عات و مدارک موجودالاستفاده از اط و مقايسهآشنايی ويژه : اهداف 

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 .را  توضیح دهد ی گرد آور یروشهاز انواع  زمان و نحوه استفاده ا -1

داده ها چگونه   شود؟ یم یچرا داده ها گرد آور  شود؟ یگردآور یزیمربوط به چه چ یها دادهسواالت مربوط به پیش از گردآوری داده ها همانند:   -2

  .را  توضیح دهد و .... کنند یم یگردآور یداده ها را چه کسان  شود؟ یم یگردآور

 

 دهمجلسه 
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 داده ها لیو تحل هیتجزبا  ییآشنا هدف کلی : 

  داده های کیفیداده های کمی و هوم مفآشنايی با ويژه : اهداف 

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 . توضیح دهد رای پراکندگمرکزی و یشاخص ها -1

 شرح دهد. را  داده ها لیو تحل هیتجز انواع و کاربردآزمون های متداول آماری در -2

 

 يازدهمجلسه 

 یقاتیگزارش تحق کیرئوس مطالب با  ییآشنا هدف کلی : 

    نمودارها، تصاوير و جداول انواع مناسببا آشنايی ويژه : اهداف 

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 .دهد حیرا توض( نوشتهپی) ضمایم بخش و (نوشته) اصلی بخش  (نوشته پیش) مقدماتی بخش تحقیق شامل: یک گزارش نهایی اصلی های  قسمت -1

 

 دوازدهمجلسه 

 توسط دانشجو ینمونه پروپزال پژوهش کی هیاراهدف کلی : 

 

   نحوه نقد و بررسی و دفاع از عناوين تحقیقاتیآشنايی با ويژه : اهداف 

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 .یک پرو پزال پژوهشی را نوشته، ارایه و از آن دفاع نماید -1

 

 سیزدهمجلسه 

 توسط دانشجو ینمونه پروپزال پژوهش کی هیاراهدف کلی : 

 

  

   یقاتیتحق نيو دفاع از عناو یبا نحوه نقد و بررس يیآشناويژه : اهداف 

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 یک پرو پزال پژوهشی را نوشته، ارایه و از آن دفاع نماید. -1

 

 دهمچهارجلسه 

 توسط دانشجو ینمونه پروپزال پژوهش کی هیاراهدف کلی : 

 

  

   یقاتیتحق نيو دفاع از عناو یبا نحوه نقد و بررس يیآشناويژه : اهداف 

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 یک پرو پزال پژوهشی را نوشته، ارایه و از آن دفاع نماید. -1

 

 پانزدهمجلسه 

 توسط دانشجو ینمونه پروپزال پژوهش کی هیارا هدف کلی : 

  

   یقاتیتحق نيو دفاع از عناو یبا نحوه نقد و بررس يیآشناويژه : اهداف 

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 پزال پژوهشی را نوشته، ارایه و از آن دفاع نماید.یک پرو  -1
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 شانزدهمجلسه 

 توسط دانشجو ینمونه پروپزال پژوهش کی هیارا هدف کلی : 

  

   یقاتیتحق نيو دفاع از عناو یبا نحوه نقد و بررس يیآشناويژه : اهداف 

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 آن دفاع نماید.یک پرو پزال پژوهشی را نوشته، ارایه و از  -1

 
 دهمهفدجلسه 

 

 امتحان پایان ترم

 

 منابع : 

 

Designing clinical research : an epidemiologic approach / by Stephen B. Hulley, ... [et al.].2nd ed.: Lippincott, Williams & Wilkins,  
Epidemiology—Research—Methodology. I. Hulley, Stephen B. 

[DNLM: 1. Epidemiologic Methods. 2. Research Design. WA 950 D457 2007] 

R853.C55D47 2007 
Designing and Conducting   Health Systems Research Projects.Volume I: Proposal Development and Fieldwork. World Health Organization / 

International Development Research Centre 2003 
 

 روش تدريس : 

 ، بحث گروهی  در سامانه نویدسخنرانی بارگذاری اسالید همراه با 

 
 رسانه های کمک آموزشی : 

 سامانه نوید، شبکه های اجتماعی واتساپ و اسکایپ و ادوبی کانکت

 
 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

 40 جلسۀ یازدهم نمره 5 تشریحی آزمون میان دوره 

 40 17جلسه                       نمره 15  تشریحی آزمون پايان دوره 

 
 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

  از دانشجويان محترم انتظار می رود :

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند  -4

 .در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی مشارکت نمایند -2

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند  -1

 .از دیگر منابع و سایت های معتبر علمی استفاده نمایند  -1

 .تلفن همراه خود را در کالس خاموش نمایند -3
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 جدول زمانبندی درس

 مجازی کالس شماره ( 11-21شنبه ها ساعت )یک  روز و ساعت جلسه : 

 وسیله کمک آموزشی  تاریخ مدرس موضوع درس جلسه

 دکترسید مصطفی نچواک قیتحق یمبانآشنایی با  1
41/42/11 سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 یقاتیطرح تحق کیانتخاب آشنایی با چگونگی  2
نچواک یمصطف دیدکترس  21/42/11 بارگذاری اساليد و فايل سامانه نويد شامل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 قیمساله تحق انیبآشنایی با  3
22/42/11 دکتر شهاب رضاییان سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 بر مطالعات گذشته یمرورآشنایی با  4
3/4/4100 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 ، فرضیات، سواالت و متغیرهایاهداف میتنظ آشنایی با 5

 قیتحق

44/4/4100 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 کیولوژیدمیانواع مطالعات اپآشنایی با  6
43/4/4100 دکتر شهاب رضاییان سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 یمالحظات اخالقو  داده ها یفنون جمع آورآشنایی با   7
22/4/4100 دکتر شهاب رضاییان اساليد و فايل سامانه نويد شامل بارگذاری  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 یرینمونه گآشنایی با  8
21/4/4100 دکتر شهاب رضاییان سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

نچواک یمصطف دیس دکتر داده ها یجمع آور یبرا یزیبا طرح ر ییآشنا 9  
3/2/4100 سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 داده ها لیو تحل هیتجز با ییآشنا 11
42/2/4100 دکتر شهاب رضاییان سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 ی قاتیگزارش تحق کیرئوس مطالب  با ییآشنا 11
41/2/4100 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 توسط دانشجو  ینمونه پروپزال پژوهش کی هیارا 12
 نچواک یمصطف دیس دکتر

 دکتر هادی عبداله زاد

22/2/4100 اساليد و فايل سامانه نويد شامل بارگذاری  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 توسط دانشجو  ینمونه پروپزال پژوهش کی هیارا 13
نچواک یمصطف دیس دکتر  

 دکتر هادی عبداله زاد

2/1/4100 سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 توسط دانشجو  ینمونه پروپزال پژوهش کی هیارا 14
نچواک یمصطف دیس دکتر  

 دکتر هادی عبداله زاد

1/1/4100 سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 توسط دانشجو  ینمونه پروپزال پژوهش کی هیارا 15
نچواک یمصطف دیس دکتر  

 دکتر هادی عبداله زاد

44/1/4100 سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروه

 توسط دانشجو ینمونه پروپزال پژوهش کی هیارا 16
نچواک یمصطف دیس دکتر  

 دکتر هادی عبداله زاد

42/1/4100 سامانه نويد شامل بارگذاری اساليد و فايل  

 وهبحث گرصوتی، پرسش و پاسخ در سامانه و 

 امتحان پایان ترم 17

 
 شهاب رضاییاندکتر  -دکتر هادی عبداله زاد -نچواکمصطفی  دکتر سیدنام و امضای مدرس:  

             دکتر هادی عبداله زاد نام و امضای مدیر گروه:

 دکتر مهنوش صمدی دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

                            11/11/99تاریخ ارسال:                             11/11/99تاریخ تحویل:    

 


