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 دانشکده پزشکی

  تغذیه: گروه آموزشی

 دورهطرح 

 9011-9911 دومنیمسال تحصیلی 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی :مرکز آموزشی درمانی/ دانشکده پروژه :عنوان واحد درسی

 علوم تغذیه :رشته تحصیلی عملی :واحد درسی نوع

 کارشناسی :مطقع تحصیلی :    ورزیکار/ کارآموزی      2  :عملی    :   نظری :تعداد واحد

 :کارورز:          کارآموز          :ترم تحصیلی 86 :جمع ساعت   کارورزی/ کارآموزی   86  :عملی  نظری  ساعت :تعداد ساعت

 نفر 3 :انتعداد فراگیر روش تحقیق در علوم تغذیه: پیشنیاز  86:  کد درس

 مشخصات مسؤل درس

 تغذیه و رژیم درمانی :رشته تحصیلی سیده ندا موسوی :نام و نام خانوادگی

 استادیار  :رتبه علمی دکترای تخصصی :مقطع تحصیلی

                                             :پست الکترونیک  :تماس شماره

   neda.mousavi@zums.ac.ir 

 نجانگروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ز  :محل کار

  سیده ندا موسوی  :نام و نام خانوادگی مدرسان

 :نحوه برگزاری دوره

 مجازی                    ترکیبی   حضوری               

 :زمان برگزاری

   :ساعت                        :  ایام هفته

 :مکان برگزاری

 مجازی

 اهداف آموزشی
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 جرای یک طرح تحقیقاتیادانشجویان با نحوه آشنایی  :هدف کلی

 :، انتظار می رود فراگیران قادر باشندبرنامه آموزشی در پایان (:رفتاری)اهداف اختصاصی  -

 :حیطه حرکتی

  .پروپوزال پژوهشی را نوشته و طرح تحقیقاتی را اجرا کندیک  -

 :روش های تدریس

                                                     نمایش عملی                                                                                          ایفای نقش                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                  پرسش و پاسخ                                                                                                                سخنرانی

 کارگاه آموزشی 

                                  Bedside teaching              ه سازی شده                                 شبی بیمار             

 :مواد و وسایل آموزشی

 اینترنت

 (:حین تدریس)تجارب یادگیری 

 و نحوه نگارش پروپوزال جستجو و ارائه ی مقاله

 (:بعد تدریس) تکالیف یادگیری

 و اجرای آنتعیین عنوان پروژه 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 بندی آنها، تعیین عنوان پروژه، نگارش پروپوزال و اجرای آن ارائه ی مقاالت جستجوشده و جمع: انتظارات

 فهرست منابع درسی:  

 مقاالت مجالت علمی معتبر 

 پایگاههای اطالعاتی معتبر 

 :روش ارزیابی
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مشاهده 

 عملکرد

 (چک لیست) 

 مصاحبه 

 (شفاهی) 
 آزمون کتبی

  
 عینی تشریحی

 غلط/ صحیح  جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

  (:نمره 01از ) بارم بندی نمره 

 (.می باشد 01، برابر 01نمره قبولی از )    

 نمره 06 :و پروژه عملی انجام تکالیف  :مشارکت کالسی : حضور و غیاب کالسی

  :امتحان پایان ترم-   :ترم امتحان میان  :کوئیز

 .نگارش پروپوزال و اجرای پروژه و ارائه گزارش نهایی می باشدنمره نهایی براساس  :موارد سایر

 :جلسات عناوین و تعداد

 عنوان جلسه  جلسه
 انتخاب موضوع پروژه 1
 جمع آوری منابع اطالعاتی در خصوص موضوع مورد نظر 2
 اتیتدوین پروپوزال طرح تحقیق 3
 هماهنگی های الزم جهت اجرای طرح 4
  اجرای طرح تحقیقاتی و جمع آوری داده 5
 تجزیه و تحلیل داده ها 8
 تفسیر داده ها 7
 نگارش گزارش نهایی 6

 


