
 
 

 

  

 

 تزکیجی  (lesson Plan)رٍساًِ طزح درط 

 جلغِ اٍل

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              23/06/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ       رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2ٍاحذ:تؼذاد 

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99ثبسًگزی:تذٍیي /  تبریخ
 

 رٍػ ّبی طزاحی تحقیق:  جلسٍعىًان 

  آؽٌبیی ثب اًَاع رٍػ ّبی تحقیق:   جلسٍَذف کلی 

 

 ؽزح دّذ.داًؾجَ اًَاع رٍػ ّبی طزاحی تحقیق را ثؾٌبعذ ٍ :  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلی: مجازی   /             خیز:حضًریريش آمًزش :  

  ، عبهبًِ ًَیذکبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز: /          پريشٌ          خیز: فعالیت آمًزشی :   تکلیف

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.مشخصات آن در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری  مىبع درس :

 .9631گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -

 .9633ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک، فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی  -

 

 ٍدقیقِ      :هذت سهبى (جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.صرفا )ایه قسمت :    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 داًؾکذُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی الرعتبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ ػلَم پشؽکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درعی ٍ آهَسؽی

 



 
 
 

 

  

 

 جلغِ دٍم

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              30/06/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ      رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 تؼییي جبهؼِ آهبری:  جلسٍعىًان 

  آؽٌبیی ثب ًحَُ ی تؼییي جبهؼِ آهبری:   جلسٍَذف کلی 

 

 داًؾجَ ثتَاًذ هفَْم جبهؼِ آهبری را ؽزح دّذ ٍ ًحَُ ی تؼییي جبهؼِ آهبری را ثؾٌبعذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /              خیزحضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز /          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع  مىبع درس :

 .9631گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -

 .9633فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  -

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.( )ایه قسمت صرفا:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 
 
 

 

  

 

 جلغِ عَم

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              06/07/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ        رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 حجن ًوًَِتؼییي :  جلسٍعىًان 

  ًوًَِ گیزیاًَاع رٍػ ّبی تؼییي حجن ًوًَِ ٍ آؽٌبیی ثب :   جلسٍَذف کلی 

 

 اًَاع رٍػ ّبی تؼییي حجن ًوًَِ ٍ ًوًَِ گیزی را ؽزح دّذ.داًؾجَ ثتَاًذ :  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلی مجازی: /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 .9631بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  گروه مؤلفیه سازمان -

 .9633فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 
 
 

 

  

 

 جلغِ چْبرم

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              13/07/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ        رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2ٍاحذ:تؼذاد 

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 اثشار جوغ آٍری اطالػبت:  جلسٍعىًان 

  اثشارّبی جوغ آٍری اطالػبتآؽٌبیی ثب :   جلسٍَذف کلی 

 

 .اطالػبت، کبرثزد، هشایب ٍ هحذٍدیت ّبی ّز اثشار را ثؾٌبعذاًَاع اثشارّبی جوغ آٍری داًؾجَ :  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /              خیز: حضًری ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 .9631گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -

 .9633فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 
 
 

 

  

 

 جلغِ پٌجن

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              20/07/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ       رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تذٍیي / ثبسًگزی: تبریخ
 

 رٍػ ّبی عٌجؼ ؽبخص ّب:  جلسٍعىًان 

 ّب  آؽٌبیی ثب رٍػ ّبی عٌجؼ ؽبخص:   جلسٍَذف کلی 

 

 داًؾجَ ثتَاًذ اًَاع رٍػ ّبی عٌجؼ ؽبخص ّب را ًبم ثزدُ ٍ ؽزح ثذّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:        خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع  مىبع درس :

 .9631گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -

 .9633فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.()ایه قسمت :    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 
 

 

  

 

 جلغِ ؽؾن

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              27/07/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ          رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 اعتخزاج دادُ ّب:  جلسٍعىًان 

 دادُ ّب ثِ ًزم افشارآؽٌبیی ثب ًحَُ اعتخزاج ٍ ٍرد :   جلسٍَذف کلی 

 

 داًؾجَ ثتَاًذ اعتخزاج دادُ ٍ ٍرد دادُ ثِ ًزم افشار را اًجبم دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /        ثلی  مجازی:  /              خیز:حضًری ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز /          پريشٌ:        خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 .9631بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ، گروه مؤلفیه سازمان  -

 .9633فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 

 

  

 

 جلغِ ّفتن

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              04/08/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ      رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2ٍاحذ:تؼذاد 

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 آًبلیش آهبری:  جلسٍعىًان 

 آؽٌبیی ثب رٍػ ّب ٍ تغت ّبی هَرد اعتفبدُ جْت آًبلیش آهبری:   جلسٍَذف کلی 

 

 ّبی پزکبرثزد جْت آًبلیش آهبری را ًبم ثزدُ ٍ اجزا ًوبیذ.ٍ تغت رٍػ ّب داًؾجَ ثتَاًذ :  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیز: فعالیت آمًزشی :   تکلیف

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 .9631گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -

 .9633فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 

 

  

 

 جلغِ ّؾتن

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              11/08/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ           رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 تجشیِ ٍ تحلیل آهبری:  جلسٍعىًان 

 آؽٌبیی ثب تجشیِ ٍ تحلیل تغت ّبی آهبری:   جلسٍَذف کلی 

 

 داًؾجَ ثتَاًذ آًبلیشّبی آهبر صَرت گزفتِ را تجشیِ ٍ تحلیل ًوبیذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز:حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز :/        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          ثلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا مىبع درس :

 .9631گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -

 .9633فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.()ایه :    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

  



 
 
 

 

  

 

 جلغِ ًْن

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِ گريٌ آمًزشی:                    ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              18/08/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ       رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ًحَُ ی اجزا ٍ هذیزیت پزٍصُ:  جلسٍعىًان 

 ٍ هذیزیت پزٍصُآؽٌبیی ثب ًحَُ ی اجزا :   جلسٍَذف کلی 

 

 داًؾجَ ثتَاًذ ثب اجزای آسهبیؾی یک پزٍصُ هَاًغ، هؾکالت اجزای طزح پضٍّؾی را ؽزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          ثلی فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 .9631بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ، گروه مؤلفیه سازمان  -

 .9633فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 
 
 

 

  

 

 جلغِ دّن

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِرشتٍ تحصیلی:مقطع / ػلَم تغذیِ                 گريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              25/08/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت: یکؾٌجِ        رٍس: رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 یَعبیی دکتز عویِهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 جذاٍل تَ خبلی:  جلسٍعىًان 

 تزعین جذاٍل تَ خبلیآؽٌبیی ثب ًحَُ ی :   جلسٍَذف کلی 

 

 .جذاٍل تَ خبلی هتٌبعت ثب طزح پضٍّؾی را رعن ًوبیذداًؾجَ ثتَاًذ :  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیز: فعالیت آمًزشی :   تکلیف

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 .9631گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -

 .9633پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک، فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 
 
 

 

  

 

 جلغِ یبسدّن

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              02/09/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ        رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 جذاٍل سهبًجٌذی:  جلسٍعىًان 

 آؽٌبیی ثب جذاٍل سهبًجٌذی:   جلسٍَذف کلی 

 

 داًؾجَ ثتَاًذ هفَْم ٍ اّویت ٍ ًحَُ تکویل جذٍل سهبًجٌذی را ؽزح دّذ. : اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /              خیز: حضًری ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات  مىبع درس :

 .9631گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -

 .9633فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ تکمیل گردد.()ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری :    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 
 
 

  

 

 جلغِ دٍاسدّن

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              09/09/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ       رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیٍاحذ: ًَع
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ثَدجِ ثٌذی طزح:  جلسٍعىًان 

 آؽٌبیی ثب جذاٍل ثَدجِ ثٌذی طزح:   جلسٍَذف کلی 

 

 ذاٍل ثَدجِ ثٌذی طزح را ؽزح دّذ.داًؾجَ ثتَاًذ هفَْم ٍ اّویت ٍ ًحَُ تکویل ج : اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         ثلی فعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 .9631سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ، گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در  -

 .9633فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 
 

 

  

 

 جلغِ عیشدّن

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              16/09/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ         رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 هٌبثغ : جلسٍعىًان 

 آؽٌبیی ثب ًحَُ ی فْزعت ثٌذی طزح تحقیقبتی:   جلسٍَذف کلی 

 

آى را داًؾجَ ثتَاًذ ًزم افشارّبی هَرد اعتفبدُ جْت رفزًظ دّی را ًبم ثزدُ ٍ ًحَُ ی اعتفبدُ اس :  اختصاصیاَذاف 
 ؽزح دّذ.

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          ثلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 وًع آزمًن : خیرعىًان ي 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 .9631گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -

 .9633پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 
 

 

  

 

 جلغِ چْبردّن

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              23/09/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ      رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ًحَُ تْیِ گشارػ کتجی پزٍصُ:  جلسٍعىًان 

 ب ًحَُ ی تْیِ ی گشارػ کتجی پزٍصُآؽٌبیی ث:   جلسٍَذف کلی 

 

 جْت یک کبر پضٍّؾی گشارػ هکتَة تْیِ ًوبیذ.داًؾجَ ثتَاًذ :  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات  مىبع درس :

 .9631گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -

 .9633فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ تکمیل گردد.()ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری :    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 
 

 

  

 

 جلغِ پبًشدّن

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              30/09/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ        رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ًحَُ تْیِ گشارػ کتجی پزٍصُ:  جلسٍعىًان 

 آؽٌبیی ثب ًحَُ ی تْیِ ی گشارػ کتجی پزٍصُ:   جلسٍَذف کلی 

 

 داًؾجَ ثتَاًذ جْت یک کبر پضٍّؾی گشارػ هکتَة تْیِ ًوبیذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 .9631سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ، گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در  -

 .9633فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران، اوتشارات پسشک،  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 

 

  

 

 جلغِ ؽبًشدّن

 کبرؽٌبعی/ػلَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     ثْذاؽت اٍس:  داوشکذ

                              07/10/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400عبل تحصیلی  :  

 8-10عبػت:یکؾٌجِ         رٍس:  رٍػ تحقیق در ػلَم ثْذاؽتیًبم درط )ٍاحذ(  :  

 ًظزیًَع ٍاحذ:
 

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :

 دکتز عویِ یَعبییهغئَل درط: 2تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز عویِ یَعبیی:هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 25/05/99تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 تْیِ گشارػ کتجی پزٍصُجلسٍ : عىًان 

 تْیِ ی گشارػ کتجی پزٍصُ:   جلسٍَذف کلی 

 

 داًؾجَ جْت یک کبر پضٍّؾی گشارػ هکتَة تْیِ ًوبیذ. : اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلی مجازی: /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اعالیذ، عبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز /          پريشٌ:          ثلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت  مىبع درس :

 .9631گروه مؤلفیه سازمان بهداشت جهاوی، تحقیق در سیستمهای بهداشتی، چاپ اول ،  -

 .9633اوتشارات پسشک، فتوحی ا، کماوگر ف، ایمان م، مرعمادی ا. مباوی پژوهش در علوم پسشکی. تهران،  -

 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 


