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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی  تحصیلي: یرشتهو مقطع    علوم بهداشتی و تغذیه  گروه آموزشي:          بهداشت    دانشکده:

 در تغذیه

 

 (1روش های آمار زیستی ) یش نیاز:پ نظری د:نوع واح    2   تعداد واحد:    روش تحقیق در علوم بهداشتی در تغذیهنام درس: 

 11کالس مکان برگزاری:    8-11 :ساعت یکشنبه :زمان برگزاری کالس: روز

خانم دکتر جزایری، آقای دکتر شیدفر،  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   آقای دکتر وفا مسئول درس: 7 تعداد دانشجویان:

 آقای دکتر وفا   

 اً شرح دهید()لطف :رسشرح د

 
 

 )همان هدف بینابیني طرح دوره است ( هدف کلي:

 کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه باید بتواند:

 پژوهش در نظام بهداشتی را توصیف و اهمیت آن را در حل مشکالت بهداشتی کشور بیان کند.

 یک طرح پژوهشی برپایه مراحل تدوین طرح های تحقیقاتی تهیه و ارائه کند.

 یفیت دیگر طرح های پژوهشی را ارزشیابی کند.ک

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اهداف درس -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) نکات مطرح در انتخاب موضوع پژوهش -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) تفاوت ایده و موضوع پژوهش -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( موضوع پژوهش را از نظر ویژگی های اصولییک  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و اهمیههت تعههاریف مقدمههه  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

نکههات مطههرح در انتخههاب  در علوم تغذیهروش تحقیق  دقیقه 51

 موضوع پژوهش
  

تفهههاوت ایهههده و موضهههوع  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 پژوهش
  

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  کر نماید.ذموضوع مورد پژوهش خود را  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )چگونگی انتخاب و امتیاز دهی به موضوع پژوهش  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )ویژگی های موضوع درست پژوهش  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( موضوع های مختلف را از نظر اصول پژوهش -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مان)دقیقه(مدت ز

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارائههه موضههوع پههژوهش در  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 کالس
  

امتیهههاز دههههی و ارزیهههابی   روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 موضوع پژوهش
  

ویژگی های موضوع صحیح  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 پژوهش
  

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه یقهدق 11
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 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید.را توضیح دهد.نکات مهم در نگارش بیان مسئله پژوهش  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ویژگی های مهم بیان مسئله خوب -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ت بیان مسئله پژوهشاهمی -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( یک نمونه بیان مسئله پژوهش را از نظر ویژگی های اصولی -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

   اهمیت نگارش بیان مسئله یهروش تحقیق در علوم تغذ دقیقه 11

ویژگههی هههای مهههم بیههان  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 مسئله پژوهش
  

ارزیهههابی بیهههان مسهههئله  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

پژوهشی از نظر نکات مههم 

 اصولی

  

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 

 چهارم:اهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اهداف، فرضیات و پرسش های پژوهش خود  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ویژگی های مهم نگارش آنها -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )تنظیم اهداف و فرضیات در انواع مطالعات . -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( شی در پیشنهادیه پژوهشیاهداف، فرضیات و پرسش های پژوه -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اهمیههت نگههارش اهههداف و  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

فرضههیات و پرسههش هههای 

 پژوهش

  

ویژگههی هههای مهههم بیههان  تحقیق در علوم تغذیه روش دقیقه 51

اهداف و فرضیات و پرسش 

 های پژوهش

  

 اههداف و فرضهیاتارزیابی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

پژوهشی از نظر نکات مههم 

 اصولی

  

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. ارائه بیان مسئله پژوهش خود را در کالس -

 شناختی(هدف فهرست کند. )متغیر های پژوهش خود را  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) بیان مسئله پژوهش را در کالس درسویژگی های مهم  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( بیان مسئله و متغیر ها ولیاز نظر ویژگی های اص پیشنهادیه پژوهشی رانمونه یک  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارائه بیان مسهئله پهژوهش  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 در کالس
  

ث کالسههی در مههورد بحهه روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

بیههان ویژگههی هههای مهههم 

 مسئله 

  

ارائه متغیر های پهژوهش و  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 نقش آنها
  

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11
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 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. و تفاوت آن با مطالعات تحلیلیتعریف مطالعات توصیفی  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) انواع مطالعات توصیفی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ویژگی های مهم این مطالعات -

 نمونه یک مطالعه توصیفی از نظر ویژگی های اصولی را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالبائهبندی ارجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریف و اهمیهت مطالعهات  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 توصیفی و تحلیلی
  

ویژگی های مهم مطالعهات  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 توصیفی
  

   مطالعات توصیفی انواع روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. تعریف مطالعات مقطعی -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ویژگی های مهم مطالعات مقطعی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مطالعات مقطعیمدل های مختلف  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( یک مطالعه مقطعی را از نظر ویژگی های اصول. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

یهت مطالعهات تعریف و اهم روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 مقطعی
  

ویژگی های مهم مطالعهات  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 مقطعی
  

   انواع مطالعات مقطعی روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

ود:از فراگیر انتظار می ر رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. تعریف مطالعات مورد شاهدی -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ویژگی های مهم مطالعات مورد شاهدی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) طراحی مطالعات مورد شاهدی -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( نمونه یک مطالعه مورد شاهدی -

 

 

 مطالبی بندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریف و اهمیهت مطالعهات  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 مورد شاهدی
  

ویژگی های مهم مطالعهات  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 مورد شاهدی
  

طراحههی مطالعههات مههورد  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 شاهدی
  

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. تعریف مطالعات کوهورت -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ویژگی های مهم مطالعات کوهورت -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ی مطالعات کوهورتطراح -

 نمونه یک مطالعه کوهورت را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ات تعریف و اهمیهت مطالعه روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 کوهورت
  

ویژگی های مهم مطالعهات  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 کوهورت
  

   طراحی مطالعات کوهورت روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ریف مطالعات کارآزمایی بالینیتع -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ویژگی های مهم مطالعات کارآزمایی بالینی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) طراحی مطالعات کارآزمایی بالینی -

 نمونه یک مطالعه کارآزمایی بالینی را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهمانجدول ز

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریف و اهمیهت مطالعهات  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 کارآزمایی بالینی
  

ویژگی های مهم مطالعهات  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 کارآزمایی بالینی
  

   طراحی کارآزمایی بالینی یق در علوم تغذیهروش تحق دقیقه 51

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11
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 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اهمیت حجم نمونه در پژوهش -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) رانکات مهم در محاسبه حجم نمونه . -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )تفاوت های محاسبه حجم نمونه در مطالعات توصیفی و تحلیلی  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( داده های پژوهش خود را  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 يارزشیاب ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اهمیههت محاسههبه حجههم   روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 نمونه
  

محاسههبه حجههم نمونههه در  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 مطالعات مختلف
  

آمادگی بهرای آنهالیز ههای  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 آماری
  

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. تعریف اخالق در پژوهش -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )ویژگی های مهم اخالقی در مطالعات پژوهشی  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) بیانیه های مهم اخالق در پژوهش -

 . )هدف شناختی(قرار دهدتجزیه و تحلیل  د را از نظر نکات اخالقی موردپیشنهادیه پژوهشی خو -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

نکهات اخالقهی در اهمیت   روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 پژوهش
  

بیانیه های مهم اخهالق در  ر علوم تغذیهروش تحقیق د دقیقه 51

 پژوهش
  

اصول سهه گانهه اخهالق در  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 41

پژوهش و طراحی فرم های 

ارزیابی اخهالق در پهژوهش 

 بر حسب نوع پژوهش

  

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 

 اهداف رفتاری جلسه سیزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسان ددر پای  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اهمیت زمانبندی پژوهش -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )نکات مهم در مدیریت طرح پژوهش  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) اجزاء مهم طراحی جدول زمانبندی و مدیریت پژوهش -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( ن آنپیشنهادیه پژوهشی خود را از نظر مدیریت طرح و زما -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اهمیههههت زمانبنههههدی و   روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 مدیریت پژوهش
  

 جدول زمانبندی و طراحی روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 آن
  

مدیریت، نظارت و ارزیهابی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 41

 طرح پژوهشی
  

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايرانلوم پزشکي دانشگاه ع

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 :اهداف رفتاری جلسه چهاردهم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. تعریف گزارش طرح پژوهش. -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) رچوب کلی گزارش طرح پژوهشچا -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) ویژگی های مهم یک گزارش طرح پژوهشی را -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( گزارش یک طرح پژوهشی را -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 رزشیابيا ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اهمیهههت گهههزارش دههههی   روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 پژوهش
  

نکهههات مههههم در تنظهههیم  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 گزارش پژوهش
  

بررسهههی یهههک گهههزارش  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 51

 پژوهشی
  

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 

 رفتاری جلسه پانزدهم:اهداف 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .پیشنهادیه پژوهشی خود را در کالس درس ارائه نماید -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) نکات مهم هر بخش را -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) ویژگی مهم آن را -

 . )هدف شناختی(قرار دهدزیه و تحلیل تج پرسش های کالسی در مورد پیشنهادیه پژوهشی خود مورد -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

   نحوه ارائه دانشجویان روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 1

ارائه پیشهنهادیه ههای  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 181

 یانپژوهشی دانشجو

  

   و بحث کالسیجمع بندی  روش تحقیق در علوم تغذیه دقیقه 11

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايرانلوم پزشکي دانشگاه ع

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 11 

 

 

 جدول هفتگي کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

مقدمه، تعاریف، اهداف درس، انتخاب موضوع پژوهش و ویژکی های  1

 آن

 آقای دکتر شیدفر

ای دکتر شیدفرآق تنظیم موضوع پژوهش، ارائه موضوع در کالس و بحث 2  

 آقای دکتر شیدفر بیان مسئله پژوهش 3

 آقای دکتر شیدفر تنظیم اهداف، فرضیات، پرسش های پژوهش 4

ن ارائه بیان مسئله و اهداف و فرضیات، متغیرهای پژوهش و نقش آ 5

 ها  

 آقای دکتر وفا

 مطالعات توصیفی )گزارش موردی، مطالعات اکولوژیک، مطالعات 6

 شیوع(

کتر وفاآقای د  

 آقای دکتر وفا مطالعات مقطعی   7

شاهدی -مطالعات مورد 8  آقای دکتر وفا 

 آقای دکتر وفا مطالعات کوهورت 9

 آقای دکتر وفا کارآزمایی بالینی 11

 خانم دکتر جزایری محاسبه حجم نمونه در پژوهش، آنالیز آماری 11

 آقای دکتر وفا اخالق در پژوهش 12

جدول زمانبندی پژوهش -ارش پژوهشنحوه تنظیم گز 13  خانم دکتر جزایری 

بحث و تحلیل گروهی -ارائه پروپوزال های تهیه شده دانشجویان 14  خانم دکتر جزایری 

بحث و تحلیل گروهی -ارائه پروپوزال های تهیه شده دانشجویان 15  خانم دکتر جزایری 

 




