
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 علوم و صنایع غذایی گروه آموزشی 

 کنترل کیفی و بهداشتی رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 روش های بررسی و پژوهش عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ��عملی          تئوری نوع واحد درسی

 :  ( ساعت زمان )                               2تعداد واحد :      تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 آمار مقدماتی پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 دکتر آنا عبدالشاهی

 میکروبیولوژی مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی  مدرس  رشته تحصیلی

 دکترا مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار رتبه علمی

 Ana.abdoshahi@gmail.com پست الکترونیک

 دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

 مهارت و توانمندی انجام تحقیق و توسعه 

 توانایی ارائه طرح تحقیقاتی در زمینه علم صنایع غذایی

 

 اهداف اختصاصی

 مهارت انتخاب موضوع

 مهارت بررسی پژوهش های انجام شده

 تجزیه و تحلیل نتایجمهارت 

 مهارت نوشتن پروپوزال طرح تحقیقاتی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 خالق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کالسی          حضور و غیاب

 ترجمه مقاله در زمینه درس سایر:

 ارائه کنفرانس در زمینه یافته های جدید علم مورد بررسی

 منابع اصلی درس : 

 خواجه نوری –روش تحقیق انتشارات دانشگاه تهران 

 المعی -روش تحقیق کاربردی 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

1 

 

 شانخت علمی

 جایگاه علم

 درک و تفهیم 

 

12/11/99 

 

 10-12 

 سخنرانی 

 پرسش و پاسخ

 
 همراه صوت پاورپوینت

 فیلم آموزشی –

 

 4و  3

 

 

2 
 19/11/99 اهداف تحقیق و بررسی

 
 سخنرانی  10-12

 پرسش و پاسخ

  

 همراه صوت پاورپوینت

 فیلم آموزشی –

 4و  3

 

3 
 26/11/99 ضوابط انتخاب موضوع

 
 سخنرانی  10-12

 پرسش و پاسخ

 

 همراه صوت پاورپوینت

 کالس آنالین –

 5و  4و  3

4 
 ارکان تحقیق

 جایگاه علم آمار در تحقیق

3/12/99 

 
 سخنرانی  10-12

 پرسش و پاسخ

 

 همراه صوت پاورپوینت

 فیلم آموزشی –

 5و  4و  3

5 
 پیشینه تحقیق 

 هدف  و منابع و چگونگی استفاده از آنها

10/12/99 

 
 سخنرانی  10-12

 پرسش و پاسخ

 

 همراه صوت پاورپوینت

 فیلم آموزشی –

 5و  4و  3

6 
 اهداف اصلی

 اهداف فرعی و کاربردی

 متغییرها

 سخنرانی  10-12 17/11/99

 پرسش و پاسخ

 

 همراه صوت پاورپوینت

 کالس آنالین –

 5و  4و  3

7 
 24/12/99 روش های جمع آوری داده ها

 
 سخنرانی  10-12

 پرسش و پاسخ

 

 5و  4و   3 پاورپوینت همراه صوت

 1الف  

8 
 آشنایی با انواع پایگاه های داده

Scopus 
Google scholar 

 

 سخنرانی  10-12 15/1/1411
 پرسش و پاسخ

 

پاورپوینت همراه صوت 

 کالس آنالین –

 5و  4و  3

 

9 
 آشنایی با انواع پایگاه های داده

Pubmed 
proquest 

 

 سخنرانی  10-12 11/1/1411

 پرسش و پاسخ

 

 5و  4و  3 پاورپوینت همراه صوت

 

11 
 سخنرانی  12-10 19/1/1411 پروپوزال طرح تحقیقاتی

 پرسش و پاسخ

 

پاورپوینت همراه صوت 

 کالس آنالین –

و  5و  4و  3

6 

 

بررسی یک موضوع صنایع غذایی در قالب طرح  11

 تحقیقاتی

 سخنرانی  10-12 5/1/1411
 پرسش و پاسخ

پاورپوینت همراه صوت 

 کالس آنالین –

 5و  4و  3

 



 

12 
 سخنرانی  12-10 11/1/1411 روش نگارش مقاله

 پرسش و پاسخ

 

 5و  4و  3 پاورپوینت همراه صوت

 

13 
 سخنرانی  12-10 19/1/1411 روش نوشتن منابع

 پرسش و پاسخ

 

 5و  4و  3 پاورپوینت همراه صوت

 6و 

14 
 سخنرانی  12-10 16/1/1411 آشنایی با نرم افزار اندنوت

 پرسش و پاسخ

 

پاورپوینت همراه صوت 

 کالس آنالین –

 5و  4و  3

 

15 
 سخنرانی  12-10 1/3/1411 ارائه پروپوزال نوشته شده توسط دانشجویان

 پرسش و پاسخ

 

 5و  4و  3 پاورپوینت همراه صوت

  9و 

کنفرانس  12-10 9/3/1411 ،  ارائه پروپوزال نوشته شده توسط دانشجویان 16

 3و  5 پرسش و پاسخ دانشجو

17 
و  ارائه پروپوزال نوشته شده توسط دانشجویان

 پرسش و پاسخ،

کنفرانس  10-12 16/3/1411

 3و  5 پرسش و پاسخ دانشجو

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 
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