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 بنام خدا

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 گروه تغذيه جامعه-دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي

 دكتراي تخصصي علوم تغذيهدوره 

 (Advanced Research Methods) هاي تحقيق پيشرفتهروش عنوان :

     3 تعداد واحد:

 زمان كالس: 

  زينابحسن عيني :مدرس
 

 هدف كلي درس:

ای ههای پیشرفته تحقیق که با هدف آشنا کردن دانشجویان با طرحایی است بر روشمقدمهاین درس 

گردد. عناصر تشکیل دهنده یک طرح پژوهشی شامل نویسی ارائه میپژوهشی و نحوه پروپوزال

 یهاگیری، و تجزیه و تحلیل مقدماتی دادهگیری، نمونهسازی و اندازههای علم، اخالق، مفهومپارادایم

 های کیفی، کمی، وگیرند. روشکمی و کیفی در این درس به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می

از شروع طرح پژوهشی با بیان مساله تا تجزیه  -ترکیبی موجود و مرتبط با حوزه پژوهشی غذا و تغذیه

 گردند.ارائه می -ها حلیل دادهو ت

 

 اهداف شناختي:

 م بتواند:رود دانشجو در پایان ترانتظار می

بندی نموده و طرح پژوهشی متناسبی را برای پاسخ به یک سوال یا مساله پژوهشی را فرمول (1

 این سوال طراحی نمایند.

 های اخالقی پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار دهند.داللت (2

 ها برای مسائل مختلف را انتخاب نمایند.آوری و تحلیل دادههای متناسب جمعروش (3

 های پژوهشی خود و دیگران را بصورت انتقادی ارزیابی نمایند.طرحقادر باشند  (4

ا هنامه و برای تامین هزینهنامه خود را آماده و برای ارزیابی به کمیته پایانطرح پژوهشی پایان (5

 به یک موسسه/سازمان ارائه نمایند.  
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 اهداف رواني حركتي:

 ندارد -
 

 اهداف نگرشي:

 شناختی و سیستماتیک در تحقیقات تغذیهارائه دید روش -

  تدريس: روش

 ارائه کالسی و بحث گروهی

 

 : ارزشيابي

که بصورت سوال در سایت درس ی و آنالین، مشارکت فعال در مباحث هفتگی کالس -

(el.sbmu.ac.irارائه می )( ،22شود%) 

-فراتحلیل، تحلیل عاملی، مدلشناختی مرتبط؛ مانند تحلیل مسیر، انتخاب یک موضوع روش -

باشد و ارائه در های ساختاری، تحلیل چند سطحی، و ...؛ که جزو برنامه درسی کالس نمی

 (%22) ،بصورت تیم دو نفرهکالس 

 (%22) ،بصورت انفرادی تهیه یک طرح پژوهشی )پروپوزال( و ارائه در کالس -

 (%22). نفره( 2دو مقالهْ کمی و کیفیْ بصورت تیمی )ارزیابی انتقادی  -

 

  موضوعات هفتگي:

 (شودنامه فقط مطالب ارائه شده توسط اینجانب، نصف جلسات درس، را شامل میاین درس)

 اههای مختلف در انتخاب انواع طرحبینی، استراتژی، و روشآشنائی با طرح پژوهشی: جهان: هفته اول

 اههای مختلف در انتخاب انواع طرحروشبینی، استراتژی، و : آشنائی با طرح پژوهشی: جهانهفته دوم

 های کیفی: تحقیقات کیفی: مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل دادههفته سوم

 های کیفی: تحقیقات کیفی: مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل دادههفته چهارم

 گیری و اعتبارسنجیاندازه: هفته پنجم
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 گیری و اعتبارسنجیاندازه: هفته ششم

 (Mixed Methods) تحقیقات ترکیبی: هفتمهفته 

 : ارائه کالسیهفته هشتم
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