
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 
 

 معرفی درس:

 

هدف از این واحد اجرای یک طرح تحقیقاتی در جامعه 

 مورد نظر استاد راهنما می باشد.

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی تغذیه مقطع و رشته تحصیلی:             تغذیهگروه آموزشی:             بهداشت اوزدانشکده :  

 2 :  تعداد واحد پروژه :  نام درس

 عملی نوع واحد :

 4-2و 12-10سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   روش تحقیق در علوم تغذیه پیش نیاز:

 214مجازی، کالس  مکان برگزاری:

                                              ساسان امانتمسئول برنامه :  

 sasan.amanat@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                    52518346:  دانشکده شماره تماس

                    ساسان امانت مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 sasan.amanat@gmail.com پست الکترونیکی:آدرس                     52518346شماره تماس دانشکده:   

 ساسان امانتتهیه و تنظیم : 

 28/5/99 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

 
 عناوین كلي این درس شامل موارد زیر مي باشد :

 

 انتخاب موضوع

 تدوین پروپوزال

 تصویب پروپوزال

 اجرای طرح

 آنالیز دیتا

 نوشتن گزارش
 

 
 

 ف كلياهدا 
 انتخاب موضوع

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اصول و ضروریات انتخاب عنوان را تبیین کند

 
 هدف كلي 

 
 تدوین پروپوزال

 
  اهداف اختصاصي 

 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 تدوین مقدمه پروپوزال
 تدوین ضرورت اجرای طرح

 نوشتن اهداف کلی
 نوشتن اهداف اختصاصی

 نوشتن فرضیات
 نوشتن اهداف کاربردی

 نوشتن روش کار
 نوشتن جمع آوری نمونه و آنالیز آماری

 
 
 

 هدف كلي 
 تصویب پروپوزال

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 پروپوزالارسال 
 پاسخ به داور
 تصویب طرح

 



 

 
 هدف كلي 

 جمع آوری دیتاها

 
  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ضروریات نمونه گیری تبیین نماید
 

 هدف كلي 
 ارائه گزارش

 
  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهدآنالیز داده و نوشتن گزارش نهایی را انجام 
 
 روش آموزش 
 

                             حضوری                   مجازی                                 ترکیبی 

 شرایط اجراء
 

 امكانات آموزشي:  
  و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد و كامپيوتر ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور 

 

 

 

  منابع درسي:  
 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله



 

 

 

 

 

 

 

 

 جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر كتاب  در صورتی كه در نظر داريد

آن  فایل، مشخصات آن را ذكر كنيد و به دانشجويان معرفی كنيد منبع درسیفوق يا به تنهايی به عنوان 

 را ضميمه نماييد:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فيلم آموزشیاساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  منبع مطالعه در صورتی كه در نظر داريد محتواي ديگري )مانند كتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات كامل آن را ذكر كنيد. )در سامانه قسمتی جداگانه براي اين موارد به دانشجويان معرفی كنيد بیشتر

 گرفته شده است.(در نظر 

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خير   بلی   ايد؟آزمون در نظر گرفته . آيا براي درس خود1

 ها را ذكر كنيد.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نيازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
20/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاريخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 هاي دانشجویانتكالیف و پروژه 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      



 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خير   بلی   ايد؟در نظر گرفتهميان ترم /. آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسيد:           

 طرح و ارائه گزارش یپروپوزال، اجرا بیپروپوزال، تصوانتخاب موضوع و نوشتن 

 

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تيو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ يدر سامانه امكان فعال ساز

به  لي. در صورت تمادينما ياديكمک ز انيدر دانشجو يتواند به پرورش تفكر انتقاد-یانجام شود م یكاف

 :ديينما ليرا تكم ريامكان موارد ز نياستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابي دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

  آزمون میان ترم

  آزمون پایان ترم

 3 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

1 

 

نوشتن 

 پروپوزال

ارائه  انتخاب موضوع و نوشتن پروپوزال، تصويب پروپوزال، اجراي طرح و

 گزارش

10/10/99  20/10/99  

ارائه گزارش 

 نهايی طرح



 17 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 
 
 

 

 مقررات 
       10حداقل نمره قبولي                                  
 3         تعداددفعات مجاز غیبت در كالس             

 
 پروژه درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 
 مورد نیاز

روش 
 ارزشیابي

 4-2و10-12 18/6/99

بر  مقدددددمدددده ای 

 واحد پروژه

 ساسان امانت

مشتتتتتتتری،مجازی  

 حضوری(

سددددددددددددیسددددددددددددتدددددم 

کددددامدددپدددیدددوتدددری، 

نه نوید،  ما سددددددددا

 کالس آنالین

 پروژه

25/6/99 
 4-2و10-12

 انتخاب موضوع

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

 پروژه

1/7/99 
 4-2و10-12

 انتخاب موضوع

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

 پروژه



سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

8/7/99 
 4-2و10-12

 تدوین پروپوزال

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

 پروژه

15/7/99 
 4-2و10-12

 تدوین پروپوزال

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

سیییامانه نويد، 

 آنالينكالس 

 پروژه

22/7/99 
 4-2و10-12

 تدوین پروپوزال

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

 پروژه



سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

29/7/99 
 4-2و10-12

 تدوین پروپوزال

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

 پروژه

6/8/99 
 4-2و10-12

 تدوین پروپوزال

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

 پروژه

20/8/99 
 4-2و10-12

 تدوین پروپوزال

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

 پروژه



سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

27/8/99 
 4-2و10-12

تصدددددددددددددددویددددددددب 

 پروپوزال

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

 پروژه

4/9/99 
 4-2و10-12

روش هددای جمع 

 آوری دیتاها

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

 پروژه

11/9/99 
 4-2و10-12

روش هددای جمع 

 ساسان امانت آوری دیتاها

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

 پروژه



سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

18/9/99 
 4-2و10-12

 آنالیز آماری

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

 پروژه

25/9/99 
 4-2و10-12

 آنالیز آماری

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

 پروژه

3/10/99 
 4-2و10-12

تفسددددددددیر نتددددای  

 ساسان امانت آنالیز داده ها

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

 پروژه



سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

10/10/99 
 4-2و10-12

 گزارش طرح

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

نويد، سیییامانه 

 كالس آنالين

 پروژه

17/10/99 
 4-2و10-12

 گزارش طرح

 ساسان امانت

مشترک)مجازي، 

 حضوري(

تم  سییییيسیییی

تري،  يو پ م كییا

سیییامانه نويد، 

 كالس آنالين

 پروژه

 

 


