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 :مشخصات مدرس .1

نام، نام خانوادگی مدرس: دکتر رسول 

 زرین

 مرتبه دانشگاهی: دانشیار گوه آموزشی: علوم تغذیه

دانشگاه محل فعالیت: دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

 227شماره اتاق فعالیت:  دانشکده محل فعالیت: پزشکی

 04432226020شماره تلفن دانشکده:  رشته تحصیلی: علوم تغذیه PhDآخرین مدرک تحصیلی: 

 مشخصات درس: .2

  نیمسال تحصیلی: اول 1401-1400تحصیلی: سال 

 آنالین -محل تشکیل: مجازی  ، دو واحد نظری12کد درس:  نام درس: روش تحقیق در علوم تغذیه

 جلسه 17تعداد جلسات:  نوع درس: نظری

درس پیش نیاز یا همزمان دارد: روش 

 های آمار زیستی

  

 مشخصات فراگیران: .3

 تعداد فراگیر مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

  کارشناسی ارشد تغذیه

 هدف کلی درس: .4

هدف کلی درس آشنایی دانشجویان با اصول، مفاهیم، تکنیک ها و روش های تحقیق و بررسی به طریقی که دانشجو بتواند 

پیشنهادی تحقیق را رعایت کند، موضوع مورد انتخاب و مراحل تهیه طرح تحقیق و اصولی که باید در ارائه یک طرح 

 انجام داده و پروپوزال تحقیق را به خوبی ارائه نماید.

 :اهداف اختصاصی درس .5

 تشخیص انواع مطالعات

 مطالعاتانواع ارزیابی 

 انجام مرور متون مطالعات پیشین

 توانایی آنالیز های آماری و نحوه گزارش دهی نتایج

 رفرنس دهی صحیح به مطالعات

 توانمندی در تشخیص اصول اخالق پزشکی مربوط به انواع مطالعات

 توانایی انجام تست های اعتبار بخشی

 توانایی بکارگیری صحیح ابزارهای ارزیابی تغذیه ای

 توانمندی در تفسیر نتایج بدست آمده بر اساس اهداف و فرضیات مطالعه

 شیوه آموزش: .6

شیوه آموزش بصورت سخنرانی و جلب مشارکت دانشجویان در بحث های گروهی با استفاده از نرم افزارهای متناسب مثل 

Power Point 

 شرح درس: .7

هر ساله تعداد زیادی دانشجو از دانشگاههای ایران فارغ التحصیل میشوند. اغلب این دانشجویان تحصیل خود را با ارائه 

می رسانند. دانشگاهها با هدایت صحیح و جهت یافته این نیروهای خالق به طرف موضوعات مورد  یک پایان نامه به اتمام

 نیاز تحقیقاتی کشور، می توانند جوابگوی مسایل طرح شده باشند.

 

 وظایف فراگیران: .8

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 دانشکده پزشکی

 گروه علوم تغذیه 

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی



 

انتهای ترم شرکت فعال در کالس، شرکت در بحث های گروهی، انجام تکالیف داده شده، آماده نمودن یک پروپوزال در 

 تحصیلی، شرکت در امتحانات

 نحوه ارزیابی و ارزشیابی فراگیران: .9

 انجام فعالیت عملی در نقد یک مقاله )بارم اضافی(حضور و شرکت فعال  در بحث های گروهی و 

 نمره( 8ماده نمودن یک پروپوزال با هماهنگی مدرس بر اساس اصول ذکر شده در کالس )آ

 نمره( 2از آن در کالس با حصور مدرس با رعایت اصول پرزنتیشن )گزارش پروپوزال و دفاع 

 نمره( 10شرکت در امتحان نهایی  )

 منابع درس: .10

 Corlien M. Varkevisser, Indra Pathmanathan and Ann Brownlee, Designing and 

conducting Health systems research projects. Part II: data analysis and Report writing. 

Ottawa, IDRC. 

 Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady D, Hearst N, Newman TB, Designing 

clinical research. AM Epidemiologic approach 2nd ed. Philadelphia, Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 Margetts BM, Nelson M, Design concepts in nutritional epidemiology. Oxford, Oxford 

University press. 

 

 برنامه جلسات درسی .11
حیطه های  روش اموزش اهداف آموزشی موضوع جلسه

 یادگیری

 ارزیابی فعالیت یادگیری

مقدمه به تحقیق  اول

 در تغذیه

مبانی و  توضیح

مقدمات تحقیق و 

اجزاء آن، تقسیم 

بندی انواع 

 تحقیقات

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

انتخاب یک طرح  دوم

 تحقیقاتی

 

توضیح انتخاب 

یک عنوان 

 تحقیقاتی

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

 بیان مسأله تحقیق سوم

 

توضیح نحوه 

نگارش بیان 

 مسئله

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

مروری بر  چهارم

 مطالعات گذشته

توضیح روش 

های انجام و 

نگارش مرور 

 متون

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

تنظیم اهداف  پنجم

 تحقیق

توضیح 

هدفگذاری مطالعه 

 و نحوه نگارش آن

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

فرضیات و طرز  ششم

 نگارش فرضیه ها

توضیح تولید 

فرضیه و نحوه 

 نگارش آن

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

توضیح انواع  انواع مطالعات هفتم

مطالعات مهم در 

 تحقیقات تغذیه ای

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

فنون جمع آوری  هشتم

 داده ها

 

توضیح روش 

های جمع آوری 

داده و مشخصات 

 آنها

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

 نمونه گیری نهم

 

توضیح روش ها 

و نحوه نمونه 

گیری و اصول 

 الزم

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف



 

ارزیابی اعتبار  دهم

 ابزارها

توضیح چگونگی 

ارزیابی اعتبار 

 داده ها و نتایج

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

نحوه جمع بندی  یازدهم

 داده ها

توضیح مدیریت 

داده، تمیزکاری 

 آنها

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

زمان بندی مراحل  دوازدهم

 تحقیق

توضیح جدول 

گانت و اصولی 

که در زمان بندی 

تحقیق باید مد نظر 

 گیرد.قرار 

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

اصول اخالقی  سیزدهم

 تحقیق

توضیح اصول 

اخالقی در 

 تحقیقات پزشکی

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

تفسیر و تجزیه و  چهاردهم

 تحلیل داده ها

توضیحات الزم 

در تفسیر نتایج و 

افزایش قدرت 

 تشخیص دانشجو

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

توضیح در مورد  نحوه ارایه داده ها پانزدهم

نحوه پرزنتیشن 

اطالعات و 

نگارش اطالعات 

در جداول و 

 نمودارها

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

ارائه پروپوزال  شانزدهم

های انجام شده 

 توسط دانشجویان

ارزیابی و آموزش 

اصول پرزنتیشن 

 به دانشجویان 

 ارائه سخنرانی،

 بحث و مثال

 گروهی

دانش و مهارتهای 

 پژوهشی

 در فعال حضور افکار بارش

 انجام و بحث

 تکالیف

 مهارتهاي و دانش   امتحان پایان ترم هفدهم

 روانی

 امتحان یادآوري

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


