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                                                                                                                   داًؾگبُ علَم پشؽکی گلغتبى                                                                                                 

                                                                                                                                                                                           َععِ آهَسػ علَم پشؽکیهزکش هغبلعبت ٍ ت

 ( (course planطرح  دوره  ترمی 
 97-98 اٍل ًیوغبل تحصیلی  *.                                        حمیك در علَم بْذاؽتی رٍػ ت  ًبم درط:*

  کبرؽٌبعی علَم تغذیِ رؽتِ ٍ همغع تحصیلی: .*                                                                                  2  تعذاد ٍاحذ:* 

                                                                                                                             /ارسؽیببی ٍضعیت تغذیِ/ اصَل اپیذهیَلَصی آهبر حیبتی.درط پیؾٌیبس: *

                                                          ط ؽوبرُ کال هحل بزگشاری: .*                                14-16ؽٌبِ ّب  عبعت  * رٍس ٍ عبعت بزگشاری:

  علَم تغذیِ*.گزٍُ آهَسؽی:                                                                         : بْذاؽت داًؾکذُ *

  غالهزض ٍلبریهذرعیي: ًبم 

  ّوِ رٍسُ  –عبعبت اداری  رٍسّبی توبط بب هغئَل درط:                                  غالهزضب ٍلبری   ل درط: هغئًَبم 

 grveghari@yahoo.comپغت الکتزًٍیک 32452651تلفي:  گزٍُ علَم تغذیِ اتبق  – بْذاؽت داًؾکذُ آدرط دفتز: 

   علَم تغذیِ رٍػ ّبی تحمیك ٍ پضٍّؼ در علَم بْذاؽتی بَیضُ در حَسُ آؽٌبئی داًؾجَیبى بب : ّذف کلی درط

 

 اّذاف اختصبصی:

   اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ لبدر ببؽٌذ:

 هَضَعبت هزتبظ بب علَم تغذیِ ٍ بْذاؽت هزتبظ بب عالهت جبهعِ را بز اعبط هعیبر ّبی تحمیمبتی اًتخبة ًوبیذ   -1

 در هَرد اجزاء یک عزح پضٍّؾی اهکبى عٌجی ًوبیذ. -2

 سُ علَم تغذیِ را عزاحی ٍ ارائِ ًوبیذ.  یک عزح پضٍّؾی هزبَط بِ حَ -3

 در کالط  ارائِ  داًؾجَیبى بزای تذٍیي یک پزٍپَسال در عَل تزم ٍ ، پزعؼ ٍ پبعخ،فعبلیت ؽیَُ تذریظ : عخٌزاًی

 %  25% ، فعبلیت کالعی 50% ، ارائِ پزٍپَسال هغببك بب آهَسؽْبی دادُ ؽذُ 25ًْبئی  اسهَى کتبی ًحَُ ارسؽیببی داًؾجَ:

 هغببك همزرات آهَسؽی عول هی ؽَد  : ًحَُ بزخَرد بب غیبت ٍ تبخیز داًؾجَهمزرات ٍ 

   ٍظبیف ٍ تکبلیف داًؾجَ:

 در کالط بِ هَلع حضَر -

 ٍ تکبلیف ارائِ ؽذُ  ؽزکت در فعبلیت کالعی –

 هغبلعِ هٌببع درعی  -

   ---* تبریخ اهتحبى هیبى تزم: 

 -----    تبریخ اهتحبى پبیبى تزم: 

ٍ ارائِ بِ بزخَردار اعت. ببالئی عبیز تذکزّبی هْن بزای داًؾجَیبى: حضَر فعبل در کالط ٍ هؾبرکت در پزعؼ ٍ پبعخ اس اّویت  *

هَلع تکبلیف کالعی بز اعبط سهبى بٌذی اعالم ؽذُ فَق العبدُ در ارسیببی داًؾجَ تبثیز دارد. ٍ خبرج اس سهب ًبذی اس داًؾجَ تحَیل 

 گزفتِ ًوی ؽَد. 

 : یهٌببع اصل

 کتبة تحمیك در عیغتن ّبی بْذاؽتی ، عبسهبى جْبًی بْذاؽت ، آخزیي اًتؾبر -

 رٍػ تحمیك ٍ ًگبرػ همبالت علوی، دکتز ؽبّیي آخًَذسادُ ٍ ّوکبراى ، آخزیي اًتؾبر -

 عبیز هٌببع هَجَد در حَسُ تحمیك ٍ پضٍّؼ -
 

 ٍ .....   Pubmed   ٍgoogle scholar: هٌببع بزای یبفتي همبلِ ٍ عبیز اعالعبت هفیذ

 

 



 2 

 ..... یجذٍل سهبى بٌذی بزًبهِ درع

  

 رٍس

 شٌبِ 

آهبدگی السم هالحظبت /  هذرس ػٌَاى سبػت

 داًشجَیبى قبل اس شزٍع کالس

ابشارّبی السم بزای یک پژوٍّ    پزٍپژَساچ سی؟ژتع هؼز ژی      –کلیبت  16-14 13/6/79

 ٍیوُ گی ّبی یک پزٍپَساچ خَة 

جَ بِ هَقغ در کالس داًش ٍقبری 

 حبضز ببشذ 

داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار هزٍری بز ًحَُ ج؟تجَ در هٌببغ ػلوی   تذٍیي یک هتي خَة  16-14 9/9/79

 حبضز ببشذ

داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار هَضَع تحقیق )هؼیبر اًتخبة یک هَضَع ( 16-14 31/9/79

 حبضز ببشذ

داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار ى ه؟ئلِ رٍش ًگبرش بیب 16-14 13/9/79

 حبضز ببشذ

داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار رٍش ًگبرش بزرسی هتَى  16-14 22/7/77

 حبضز ببشذ

داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار تذٍیي اّذاف   سئَاالت ٍ  زضیبت  16-14 5/2/77

 حبضز ببشذ

12/2/77 16-14   َ ِ رٍش اجزاء ) ًحَُ اًتخبة جبهؼژِ هژ / نوع  طااعهو / ونوعو     رد هطبلؼژ

 طتغیرها / تهریف علمی و عملی طتغیرها (

داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار

 حبضز ببشذ

)شیَُ ّبی جوغ آٍری اطالػبت/ رٍش تؼییي حجژن ًوًَژِ/    رٍش اجزاء 16-14 17/2/77

 اًَاع رٍش ًوًَِ گیزی/ پزسشٌبهِ ّب ی تغذیِ ای / ٍ...(

کالس  داًشجَ بِ هَقغ در یوقار

 حبضز ببشذ

رٍشْبی آهژبری بژزای آًژبلیش/ ًژزم ا شارّژبی آهژبری / ًژزم        رٍش اجزاء ) 16-14 26/2/77

/ طالحظات وخالقوی/ دوا وخوال  / طدواوهیی هوای      (ا شارّبی تغذیِ ای 

 طااعه  

داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار

 حبضز ببشذ

داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار ًیبس / سهبى بٌذی  بزآٍرد ّشیٌِ / ًیزٍی اً؟بًی / تجْیشات هَرد 16-14 3/7/77

 حبضز ببشذ
 ًحَُ تٌظین ر زًس ّب   16-14 11/7/77

 گشارش ًَی؟ی 

داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار

 حبضز ببشذ
داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار Endnoteًزم ا شار ر زًس ًَی؟ی  16-14 17/7/77

 حبضز ببشذ

داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار )شیَُ بکبرگیزی ٍ آًبلیش اٍلیِ ( SPSSهبری ًزم ا شار آ 16-14 24/7/77

 حبضز ببشذ
داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار ارائِ پزٍپَساچ ّب  16-14 1/11/77

 حبضز ببشذ

داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار ارائِ پزٍپَساچ ّب 16-14 2/11/77

 حبضز ببشذ
داًشجَ بِ هَقغ در کالس  یوقار ساچ در سبهبًِ پوٍّشیبر  ًحَُ ثبت پزٍپَ 16-14 15/11/77

 حبضز ببشذ

      
 


