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 پزشکی دانشکده

  تغذیه گروه آموزشی

 دورهطرح 

 1399-1400 دومنیمسال تحصیلی 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی مرکز آموزشی درمانی: /دانشکده روش تحقیق عنوان واحد درسی:

 تغذیه رشته تحصیلی: نظری واحد درسی: نوع

 کارشناسی مطقع تحصیلی:  1نظری:    تعداد واحد:

 99-1400دوم  ترم تحصیلی:  17نظری: ساعت:تعداد 

 9 :انتعداد فراگیر اپیدمیولوژیپیشنیاز:   کد درس:                 

 مشخصات مسؤل درس

 تغذیه رشته تحصیلی: جالل حجازی نام و نام خانوادگی:

 استادیار  رتبه علمی: PhD مقطع تحصیلی:

                                پست الکترونیک: 09144064200 تماس: شماره

j.hejazi@zums.ac.ir                 

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان   محل کار:

 جالل حجازی  نام و نام خانوادگی مدرسان:

 نحوه برگزاری دوره:

  ترکیبیمجازی                    حضوری         

 زمان برگزاری:

 10-12  ساعت:      دوشنبهایام هفته:   

 

 مکان برگزاری:

 102کالس ، دانشکده پزشکی
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 اهداف آموزشی

   آشنایی دانشجویان با مفهوم تغذیه  و ارتباط آن با سالمتی هدف کلی:

 :)انتظار می رود فراگیران قادر باشند:برنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری ، 

 :حیطه شناختی 

 را تعریف نمایند تحقيق روش و تحقيق  -

 را توضيح دهند موضوع انتخاب هاي معيار -

 را شرح دهندآن  نگارش نحوه و مسئله بياناهميت  -

 را توضيح دهند متون مرور نگارش نحوه -

 پژوهش را بيان کنند فرضيات و اهداف نگارش نحوه -

 را نام ببرند توصيفي مطالعات مطالعه روشهاي انواع -

 را توضيح دهند تحليلي مطالعات انواع کاربرد و بندي طبقه -

 را شرح دهندتحليلي  مطالعات محدودیتهاي و مزایا -

 را نام ببرند تجربي مطالعات انواع -

 را توضيح دهند تجربي مطالعات و کارآزمائيها طراحي شيوه -

 را بيان کنند نمونه حجم تعيين اهميت  -

 خطاها را نام ببرند انواع -

 ببرند را نام ها متغير انواع -

 را نام ببرند و مزایا و محدودیت هاي هریک را بيان کنند اطالعات آوري جمعمتدهاي عمده  -

 را توضيح دهند ها متغير جدولتکميل  نحوه -

 دهند توضيح را( گانت) زمانبندي جدول تکميل نحوه -

 را شرح دهند تحقيقاتي طرح بندي بودجهنحوه  -

 پژوهش رعایت شوند را توضيح دهندمالحظات و اصول اخالقي که باید در فرایند  -
 

 :حیطه عاطفی 

 دنبه تکالیف ارائه شده پاسخ دهد و نحضور فعال در کالس داشته باش 
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 :حیطه روانی حرکتی 

  آشنایي اوليه با نرم افزارSPSS و انجام آزمون هاي رایج 

 نوشتن پروپوزال 

 روش های تدریس:

کارگاه                                                      نمایش عملی                                                                                          ایفای نقش                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                  پرسش و پاسخ                                                                                                                سخنرانی

                                                شبیه سازی شده                                  بیمار                              آموزشی 

 سایر) بنویسید(:           

         

 مواد و وسایل آموزشی:

 و... پروژکتور، وایت برد، کامپيوتر

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 پرسش از جلسات گذشته

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 ارائه یک پروپوزال پژوهشی کامل

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 رعایت نظم و انظباط، مطالعه مطالب بحث شدهمشارکت فعال در کالس، انتظارات: 

 : مجازها

  محدودیتها:

 آزمایشگاهی(: /عملیهای ایمنی ) دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:



4 
 

 کمانگر نسرین دکتر و فتوحی اکبر دکتر ، پزشکی علوم در پژوهش مبانی 

  زالی رضا محمد دکتر ، بهداشت و پزشکی علوم در پژوهش 

 رخشانی فاطمه:  پزشکی علوم در تحقیق روش 

 بهداشتی های سیتم در تحقیق ـ  :WHO 

 ارزیابی:روش 

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 

 شفاهی()

 آزمون کتبی

  
 عینی تشریحی

     

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.20) نمره قبولی از    

حضور و غیاب 

 کالسی: 

 

  مشارکت کالسی:

 

  و پروژه: عملی انجام تکالیف

 نمره 20

 

 کوئیز:

 

  میان ترم:امتحان 

 

  امتحان پایان ترم:

 

 :موارد سایر

 15/11/99 تاریخ بازنگری:                                      جالل حجازی دکتر     تدوین:
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 جلسات: عناوین و تعداد

شماره 

 جلسه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  روش ارائه

 دکتر جالل حجازی آن هاي معیار و موضوع انتخاب، پژوهش تعریف مجازی 1

 دکتر جالل حجازی و مرور متون مسئله بیان مجازی 2

 دکتر جالل حجازی اهداف، سواالت، فرضیات مجازی 3

 دکتر جالل حجازی متغیرها مجازی 4

 دکتر جالل حجازی انواع مطالعات اپیدمیولوژیک مجازی 5

 دکتر جالل حجازی حجم نمونه، خطاها، تورش ها مجازی 6

 دکتر جالل حجازی تجزیه تحلیل آماري مجازی 7

 دکتر جالل حجازی مالحظات اخالقی، جداول، رفرنس نویسی مجازی 8

 


