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 علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشکده

 4 ترم غذایی عصنای کارشناسی دانشجویان مخاطبان:                      های بررسی و پژوهش        روشعنوان درس : 

 :ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر                   واحد نظری 2 :)یا سهم استاد از واحد( تعدادواحد

 دیجه عبدالملکیخ مدرس:                                                        18-16  ها نبهشزمان ارائه درس:  

 آمار مقدماتی درس و پیش نیاز:

 

، نامه پایان ی،پژوهش طرح اجرای تدوین و آن، انواع و مراحل ،وهشپژآشنایی دانشجویان با روش های متداول  هدف کلی درس :

 صنایع غذاییو علوم زمینه در ر معتبمقاله  چاپ و نوشتن
 

 انواع آن تحقیق و تعریف ،از درس ضرورت و هدف مقدمه،  :جلسه اول

 هدف:ا

 و منابع درسی بیان سرفصل

 غییر نگرش نسبت به مفهوم تحقیقت

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 را بشناسد ها و منابع فصل سر -

 باشد آشنا تدریس نحوه با -

 م یک طرح تحقیقاتی را بداندهدف از انجا -

 و انواع آن را بداندتحقیق  ممفهو -

 

 یک طرح تحقیقاتیموضوع آشنایی با چگونگی انتخاب  :دومجلسه 

 :هدفا

 معیار های انتخاب موضوعبررسی 

 تدوین موضوع پژوهشی

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 یک موضوع مناسب برای تحقیق انتخاب کند -

 

 بیان مسئله و شیوه نگارش آن :سومجلسه 

 :هدف ا

 وهشبیان دالیل انتخاب موضوع پژ

 تدوین بیان مسئله

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 هدد توضیح را "هشوپژ مسئله نبیا "و اهمیت   ممفهو -

 کند لیست را مسئله نبیا در مهم اردمو -
 ارائه مثالهایی از بیان مسئله پروپوزالها -

 نقد و بررسی بیان مسئله نوشته شده دانشجویانن مسئله و تدوین بیا -

 

 لیسیسی و انگمقاالت فار -نحوه جستجوی منابع علمی آشنایی دانشجو باآشنایی با مروری برمطالعات گذشته و  :چهارمجلسه 
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 :هدف ا

 و انجام پژوهشمسئله  نبیا نوشتن در گذشته تمطالعا بر ورمر دبررکااهمیت و بیان 

 : در پایان دانشجو قادر باشد رودانتظار می

 مروری برمطالعات گذشته را بداندهدف از  -

 کند نبیا را گذشته تمطالعا بر ورمر منجاا هنحو -

 با نحوه جستجوی منابع آشنا باشد -

 بنویسد را دخو تحقیق مسئله نبیا و منجاا را تمطالعا بر ورمر -
 

 آشنایی با اهداف، سواالت و فرضیات تحقیق :پنجمجلسه 

 :هدف ا

 نوشتن اهداف کلی و اختصاصی

 اهمیت سوال و فرضیات تحقیقبررسی 

 : در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 را بشناسد اهداف و انواع آن -

 سواالت و فرضیات را بداند، تحقیق افهداکاربرد  -

 بنویسد را دخو تحقیقاهداف، سواالت و فرضیات  -

 

 متغیرها و جدول کاربرد آنها در تحقیق با انواع متغیرها وآشنایی  :ششمجلسه 

 :هدف ا

 شناخت و نقش متغییرها در مطالعه

 آشنایی با انواع طبقه بندی متغیرها

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 کند تعریف را متغیر -

 جدول متغییرها را طرح کند و نبیا را تحقیق یمتغیرها اعنوا -

 مشخص کند را دخو تحقیق یمتغیرها -

 

 مطالعاتانواع با   آشنایی دانشجو :هفتمجلسه 

 :هدف ا

 تعیین روشی برای پاسخ به سواالت و یا رد یا پذیرش فرضیات

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 کند تعریف را روشهای مطالعهانواع 

 کند نبیا را آنها ییژگیهاو

 

 مطالعاتانواع با   آشنایی دانشجو ادامه :هشتمجلسه 

 :دفها

 از یکدیگر مطالعاتانواع تشخیص و تمایز 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود
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 مطالعات مشاهده ای و مداخله ای را از هم تفکیک کند -

 مشخص کند را دخو نوع مطالعه -

 

 ابزارهای جمع آوری داده ها  با انواعآشنایی  :نهمجلسه 

 :هدف ا

 هیم روایی و پایایی ابزار جمع آوری دادهو مفا ها داده آوری جمعآشنایی با فنون 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 کند نبیا را ها داده آوری جمع یشهارو -

 کند نبیا را اعم از مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه داده آوری جمع روش معایب و یاامز -

 کند نبیا را پرسشنامه یک ییژگیهاو -

 مشخص کندخود را  در تحقیق جمع آوری دادهابزارهای  -

 

 یهای نمونه گیرروش  باشنایی آ :دهمجلسه 

 :هدف ا

 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 کند تعریف را تحقیقو نمونه  جامعهمفاهیم اصلی در مورد نمونه گیری از جمله  -

 کند نبیا را یگیر نمونه الیلد -

 نه گیری تحقیق خود را مشخص کندحجم نمونه و روش نمو -

 

 اآشنایی با چگونگی و تجزیه و تحلیل داده ه  :یازدهمجلسه 

 :هدف ا

 آشنایی با مفهوم داده های کمی و کیفی

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 شاخص های مرکزی و پراکندگی را توضیح دهد -

 کاربرد آزمونهای آماری را در تجزیه و تحلیل داده ها شره دهد -

 سب تحقیق خود را بنویسداآزمون آماری من -

 

 نحوه نوشتن بودجه بندی و جدول زمان بندی :دوازدهمجلسه 

 :هدف ا

 چگونگی تعیین زمان و بودجه انجام طرح تحقیقاتی

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 و یودجه بندی طرح خود را تنظیم کندجدول زمانبندی  -

 

 پایان نامهپروپوزال و  تنظیم  :سیزدهمجلسه 

 :هدف ا

 بخش های متفاوت پروپوزال و پایان نامهآشنایی با 



4 

 

 یم پروپوزال و پایان نامهتنظ

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 ارائه  نمونه پروپوزال تحقیقاتی توسط دانشجو -

 

 مقاله نوشتن :چهاردهمجلسه 

 :هدف ا
 بخش های متفاوت یک مقالهآشنایی با انواع مقاله و 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 انواع مقاالت را بشناسد -

 را بداند چکونگی تدوین هر یک -

 

 مقاالت با بطتمر کلیدی آشنایی با برخی سایت ها، نحوه یافتن مجالت مناسب جهت ارسال مقاله و اصطالحات :پانزدهمجلسه 

 :هدف ا

 مجله مناسب به مقاله فرستادن نحوهآشنایی با 

 شناسایی ژورنال مرتبط با موضوع مورد بررسی

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 ژورنال مناسب طرح خود را بشناسد -

 توانایی ارسال مقاله به ژورنال را داشته باشد -

 

 Endnoteفرنس دهی آشنایی با نرم افزار ر :شانزدهمجلسه 

 :هدف ا

 طبق درخواست هر ژورنالآموزش رفرنس دهی 

 :در پایان دانشجو قادر باشد انتظار میرود

 آشنایی با سیستم های مختلف رفرنس نویسی و اجزای تشکلیل دهنده هر یک -

 آشنایی با ساختار اولیه رفرنس نویسی و منابع معتبر قابل استناد در نگارش منابع -

 

 :هفدهمجلسه 

 آزمون پایان ترم

 

 منابع:

 روش تحقیق کاربردی / ابوالفتح المعی -1

 نگاهی نو به روش تحقیق / فاطمه رخشانی / علوم پزشکی شهید بهشتی -2

 روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی / غالمرضا خاکی -3

4- Spata, A., 2003. Research methods: sciences and diversity. Johan Willey sons, Inc., Molloy College, N.Y  

 

 

 روش تدریس:
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 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول            و امضای مدیر گروه: نام                          نام و امضای مدرس:         

 تاریخ ارسال:                             تاریخ ارسال :                       تاریخ تحویل:                     

 

 پاورپوینت، پرسش و پاسخ و بحث گروهی از سخنرانی، استفاده

 

 وسایل آموزشی :

 پاورپوینت و ویدئوپروژکتور افزار نرم وایت برد،
 سنجش و ارزشیابی

سهم از نمره کل)بر حسب  روش آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ

 دوره طول در

 یف(تکال )ارائه

تکالیف و ارائه 

پروپوزال 

 تنظیم شده

20% /////////////////////////// //////////////////////// 

سواالت  آزمون پایان ترم

 تشریحی

75% /////////////////////////// /////////////////////////// 

حضور فعال در 

 کالس

مشارکت در 

بحث های 

 کالسی

5% /////////////////////////// /////////////////////////// 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 کالس درو منظم  موقع به حضور

 موجه غیر غیبت عدم و انضباط رعایت

 درس ساعت در کالس به احترام
 مشارکت در بحث های کالس و فعالیت های آموزشی

 

 

 ...............جدول زمانبندی درس

 روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس هر جلسه موضوع              تاریخ جلسه

1  
 

 عبدالملکی آشنایی با مبانی تحقیق

2  
 

 عبدالملکی آشنایی با چگونگی انتخاب یک طرح تحقیقاتی



6 

 

 عبدالملکی آشنایی با بیان مسئله تحقیق  3

نحوه  آشنایی دانشجو باو  آشنایی با مروری برمطالعات گذشته  4

 مقاالت فارسی و انگلیسی -جستجوی منابع علمی

 کیعبدالمل

 عبدالملکی و فرضیات تحقیق آشنایی با اهداف، سواالت   5

 عبدالملکی آشنایی با متغییرهای تحقیق  6

 عبدالملکی آشنایی با انواع مطالعات  7

 عبدالملکی ادامه آشنایی با انواع مطالعات  8

 عبدالملکی آشنایی با روش و ابزار جمع آوری داده ها  9

 عبدالملکی گیری آشنایی با روش نمونه  10

 عبدالملکی آشنایی با چگونگی و تجزیه و تحلیل داده ها  11

 عبدالملکی نحوه نوشتن بودجه بندی و جدول زمان بندی  12

 عبدالملکی تنظیم پایان نامه  13

 عبدالملکی نوشتن مقاله  14

نحوه یافتن مجالت مناسب جهت ، آشنایی با برخی سایت ها  15

 تمقاال با مرتبط کلیدی صطالحاتو ا ارسال مقاله

 عبدالملکی

 عبدالملکی Endnoteآشنایی با نرم افزار رفرنس دهی   16

 عبدالملکی آزمون پایان ترم  17

 


