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 هقذهِ:

بب عىًان  6731لغبیت  6731اس سبل  ،بٍ صًرت غیز مصًة، گزيٌ آمًسضی علًم تغذیٍ

غذیٍ در گزيٌ بیًضیمی ي تبب عىًان  6731تب  6731ٌ تغذیٍ ي صوتیک ي اس سبل گزي

وفز عضً َیئت  7بب  6731در سبل . ایه گزيٌ داوطکذٌ پشضکی فعبلیت داضتٍ است

 6733در داوطکذٌ بُذاضت ي تغذیٍ تطکیل ضذ ي اس سبل بٍ طًر مستقل علمی 

پذیزش  6731ي اس سبل  ر مقطع کبرضىبسی رضتٍ تغذیٍمببدرت بٍ پذیزش داوطجً د

عشت الٍ فبضلی  در حبل حبضز دکتز .ومًد داوطجً در مقطع کبرضىبسی ارضذ تغذیٍ

 گزيٌ است.یت دار مذیز ، عُذٌمقذم

 . ایه گزيٌ آمًسضیعضً َیئت علمی )بٍ ضزح جذيل سیز(  دارد 3گزيٌ در حبل حبضز  

تعذاد  حبل حبضزمقطع کبرضىبسی داضتٍ است ي در  در التحصیلديرٌ فبرغ 1، تبکىًن

 6۱) ي کبرضىبسی ارضذ وفز( 1۲)در مقطع کبرضىبسی در حبل تحصیلداوطجًی  3۲

 .دارد وفز(

 ٍضعیت استخذاهی درجِ علوی ًبم اعضبی ّیئت علوی ردیف

 رسوی استبد دکتز ابزاّین فالحی  .8

 رسوی داًشیبر دکتز هٌْبس هزداًی  .2

 پیوبًی استبدیبر دکتز عشت الِ فبضلی هقذم  .9

 هشوَل تعْذات خذهت استبدیبر دکتز اسوبعیل یَسفی راد  .4

 هشوَل تعْذات خذهت استبدیبر هیز عببس ًژاددکتز ا  .5

 هشوَل تعْذات خذهت استبدیبر دکتز سویِ صبَری  .6

 هشوَل تعْذات خذهت استبدیبر دکتز سّزُ دلشبدیبى  .7

 پیوبًی استبدیبر دکتز الِْ عسکزی  .8

 پیوبًی هزبی  هژگبى خسزٍی  .9

  8۱   

 

 ًیزٍی طزحی کبرشٌبس گزٍُ فبطوِ هٌصَری 
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 بء کیفی گزٍُ اس ًظز آهَسشی ٍ پژٍّشیارتق .8

 ارتقبء کوی گزٍُ اس ًظز آهَسشی ٍ پژٍّشی .2

 ًْبد هزدمّبی درٍى بخشی، بزٍى بخشی ٍ تعبهل بب سبسهبى .9

 

 اّذاف کلی
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 ارتقبء کیفی گزٍُ اس ًظز آهَسشی ٍ پژٍّشیّذف کلی: 

 

 اّذاف اختصبصی: 

  تغذیٍ ایجبد تطکیالت رسمی گزيٌ .6

 اعضبی َیئت علمی تًاومىذ سبسی  .۲

 تًاومىذ سبسی داوطجًیبن تغذیٍ .7

 لیىک گزيٌ در سبیت داوطکذٌارتقبء يضعیت  .1
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 جذيل فعبلیت َب

 

 

 

 

  تغذیِعلَم گزٍُ  تأسیس  ّذف اختصبصی:

 تَضیحبت ثَدجِ هَرد ًیبس سهبى هغؤٍل ؽزح ٍظبیف ردیف

جْت اخذ هجَس تأعیظ گزٍُ ثب ٍسارت ثْذاؽت  هکبتجِپیگیزی   .1

 تغذیِ

   خزداد ذمدکتز فبضلی هق

   خزداد دکتز فبضلی هقذم اخذ هجَس گزٍُ تغذیِ اس ٍسارت ثْذاؽت  .2

هکبتجِ ثب هؼبًٍت تَعؼِ داًؾگبُ ع.ح.ل جْت ایجبد تؾکیالت   .3

 گزٍُ تغذیِ

   ؽْزیَر دکتز فبضلی هقذم

پیگیزی در عغَح داًؾگبُ ٍ ٍسارت ثْذاؽت تب حصَل ًتیجِ   .4

 ًْبیی

   عبل عَل در دکتز فبضلی هقذم
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 سبسی اعضبی ّیئت علوی تَاًوٌذ  ّذف اختصبصی:

 تَضیحبت ثَدجِ هَرد ًیبس سهبى هغؤٍل ؽزح ٍظبیف ردیف

ّبی آهَسؽی اػضبی ّیئت  ّب ٍ کبرگبُ ًیبسعٌجی دٍرُ  .1

 ػلوی گزٍُ

   اردیجْؾت دکتز فبضلی هقذم

 ّب ٍ ًقذ هقبالت هؼتجز تغذیِ ثزگشاری هٌظن صٍرًبل کالة  .2

 ذاییٍ ػلَم غ

   در عَل عبل دکتز ػجبط ًضاد

جْت  اعتبد ثزتز ٍ پضٍّؾگز ًوًَِ گزٍُ تغذیِ هؼزفی  .3

 یظ داًؾکذُئتؾَیق اس عزیق ر

   در عَل عبل دکتز فبضلی هقذم

ؽٌبعبیی ٍ اعالع رعبًی در خصَؿ کٌگزُ ّب،   .4

عویٌبرّب،، ّوبیؼ ّب ٍ کبرگبُ ّبی هزتجظ ثب تغذیِ ٍ 

 ػلَم غذایی

   در عَل عبل دلؾبدیبىدکتز 

   در عَل عبل دکتز ػجبط ًضاد ثزگشاری یک هَرد عویٌبر ػلوی  .5

درخَاعت کبرگبُ ّبی اختصبصی هَرد ًیبس اػضبء گزٍُ ثِ   .6

 داًؾکذُ 

   در عَل عبل دلؾبدیبىدکتز 

   در عَل عبل دکتز فبضلی هقذم ثزگشاری عخٌزاًی ّبی ػلوی فصلی در داًؾکذُ  .7
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 سبسی داًشجَیبى تغذیِتَاًوٌذ  ّذف اختصبصی:

 تَضیحبت ثَدجِ هَرد ًیبس سهبى هغؤٍل ؽزح ٍظبیف ردیف

ّبی آهَسؽی هغبثق ثب  کبرگبُ ّوکبری در ثزگشاری  .1

 ّبی تؼییي ؽذُ اٍلَیت

   در عَل عبل اػضبء گزٍُ

ثزگشاری جلغبت هٌظن ّز ًیوغبل تحصیلی ثب ًوبیٌذگبى   .2

 داًؾجَیبى ٍرٍدی ّبی هختلف

   در عَل عبل لی هقذمدکتز فبض

ٍ کویتِ ّوکبری ثب اًجوي ػلوی داًؾجَیبى تغذیِ   .3

 در اجزای فؼبلیتْبی هزثَعِتحقیقبت داًؾجَیی داًؾکذُ 

   در عَل عبل صجَریدکتز 

ؽٌبعبیی ٍ اعتفبدُ اس تَاًوٌذی داًؾجَیبى فؼبل ٍ   .4

 ّبی تحقیقبتی ػالقوٌذ عزح

   در عَل عبل دکتز ػجبط ًضاد

شی جْت ارائِ ٍاحذّبی کبرآهَسی ثخؼ ّبی ثزًبهِ ری  .5

ثیوبرعتبًی، صٌبیغ ٍ هزاکش ثْذاؽتی ٍ درهبًی در عَل 

 دٍرُ تحصیلی 

   15/4/98 دکتز فبضلی هقذم

پیگیزی اجزای ثزًبهِ ارائِ کبرآهَسی ّب در عَل دٍرُ   .6

 تحصیلی

   در عَل عبل دکتز فبضلی هقذم
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 تغذیِ در سبیت داًشکذُ ت لیٌک گزٍُارتقبء ٍضعی  ّذف اختصبصی:

ثَدجِ هَرد  سهبى هغؤٍل ؽزح ٍظبیف ردیف

 ًیبس

 تَضیحبت

   در عَل عبل دکتز دلؾبدیبى-دکتز ػجبط ًضاد گزٍُ تغذیِی لیٌک ثِ رٍس رعبً  .1

گزٍُ جْت ثجت در  هْن گشارػ ّب ٍ اخجبر ارائِ هصَثبت،  .2

 عبیت

   در عَل عبل فبعوِ هٌصَری 

اػضبء گزٍُ در صفحِ رٍس رعبًی اعالػبت ٍ ثِ  تکویل ثجت  .3

 ؽخصی

   خزداد اػضبء گزٍُ
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 گزٍُ اس ًظز آهَسشی ٍ پژٍّشی ّذف کلی: ارتقبء کوی

 

 اّذاف اختصبصی: 

 کبرضىبسی ارضذ بُذاضت ي ایمىی مًاد غذایی   رضتٍ اوذاسی راٌ) رضتٍ 7 بٍ رضت6ٍ اس گزيٌ َبی رضتٍ تعذاد افشایص .6

 (تغذیٍ جبمعٍ ارضذ کبرضىبسیي

 33وسبت بٍ سبل  گزيٌاعضبء  ثببت وگٍ داضته چبپ مقبالت .۲

  ویبسَبی مىببع اطالعبتی گزيٌ ٪۲۱تبمیه  .7

 گزيٌ ویبس مًرد آسمبیطگبَی تجُیشات  ٪۰۱تأمیه .1

 راٌ اوذاسی بخص تغذیٍ در مزکش آمًسضی ي درمبوی ضُیذ رحیمی  .۰
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ٍ   غذایی هَاد ایوٌی ٍ بْذاشت ارشذ کبرشٌبسی  رشتِ اًذاسی راُ )رشتِ 9 شتِ بِر 8ّبی گزٍُ اس  رشتِ تعذاد افشایش   ّذف اختصبصی:

 (جبهعِ تغذیِ ارشذ کبرشٌبسی

 تَضیحبت ثَدجِ هَرد ًیبس سهبى هغؤٍل ؽزح ٍظبیف ردیف

 ٍسارت غذایی صٌبیغ ثَرد ّیئت ثب قجلی هکبتجبت پیگیزی  .1

 رؽٌبعیکب دٍرُ اًذاسی راُ هجَس اخذ خصَؿ در ح.آ.د.ة

 ًتیجِ حصَل تب غذایی هَاد ایوٌی ٍ ثْذاؽت رؽتِارؽذ 

 ًْبیی

   درعَل عبل دکتز فبضلی هقذم

در ؽَرای زح هَضَع  رؽتِ کبرؽٌبعی ارؽذ تغذیِ جبهؼِ ع  .2

 آهَسؽی گزٍُ

   اردیجْؾت دکتز فبضلی هقذم

عزح هَضَع کبرؽٌبعی ارؽذ تغذیِ جبهؼِ در ؽَرای   .3

 آهَسؽی داًؾکذُ

   خزداد هقذمدکتز فبضلی 

   خزداد دکتز فالحی  هکبتجِ ثب هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ در خصَؿ اخذ هجَس  .4

جوغ آٍری هذارک ٍ هغتٌذات هَرد ًیبس جْت ثبسدیذ ّیئت   .5

 ثَرد

   خزداد دکتز دلؾبدیبى-دکتز ػجبط ًضاد

 راُ هجَس اخذ جْت تغذیِ ػلَم رؽتِ ثَرد ّیئت ثب هکبتجِ  .6

  رؽذ تغذیِ جبهؼِکبرؽٌبعی ا رؽتِ اًذاسی

   عبل عَل در فالحی دکتز
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 97 سبل بِ ًسبت گزٍُ اعضبء هقبالت چبپ داشتي ًگِ ثببت    ّذف اختصبصی:

 تَضیحبت ثَدجِ هَرد ًیبس سهبى هغؤٍل ؽزح ٍظبیف ردیف

ارائِ حذاقل یک هقبلِ هؼتجز تَعظ ّز یک اس اػضبی ّیئت   .1

 ػلوی گزٍُ در عَل عبل

   98عبل در عَل  ٍُاػضبی گز

تألیف حذاقل یک ػٌَاى کتبة تَعظ اػضبی ّیئت ػلوی گزٍُ   .2

 در عَل عبل

   98در عَل عبل  اػضبی گزٍُ

   98در عَل عبل  اػضبی گزٍُ ّب ٍ عویٌبرّبی هؼتجز ارائِ حذاقل دٍ هَرد هقبلِ در کٌگزُ  .3
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  گزٍُ اطالعبتی هٌببع ًیبسّبی ٪2۱ تبهیي   ّذف اختصبصی:

 تَضیحبت ثَدجِ هَرد ًیبس سهبى هغؤٍل ؽزح ٍظبیف دیفر

   فزٍردیي دکتز ػجبط ًضاد عزح هَضَع در جلغِ گزٍُ تغذیِ  .1

   فزٍردیي ًضاد ػجبط دکتز تْیِ لیغتی اس کتت تخصصی هَرد ًیبس گزٍُ  .2

   خزداد ٍ دکتز دلؾبدیبى ًضاد ػجبط دکتز پیگیزی جْت خزیذ کتبثْبی هَرد ًیبس گزٍُ  .3
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 گزٍُ ًیبس هَرد آسهبیشگبّی تجْیشات  ٪5۱تأهیي    ّذف اختصبصی:

 تَضیحبت ثَدجِ هَرد ًیبس سهبى هغؤٍل ؽزح ٍظبیف ردیف

ّب ٍ تجْیشات هَرد ًیبس تب حصَل ًتیجِ  پیگیزی خزیذ دعتگبُ  .1

 ًْبیی

   ؽْزیَر دکتز فبضلی هقذم
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 رحیوی شْیذ درهبًی ٍ آهَسشی هزکش در یِتغذ بخش اًذاسی راُ    ّذف اختصبصی:

 تَضیحبت ثَدجِ هَرد ًیبس سهبى هغؤٍل ؽزح ٍظبیف ردیف

هغزح ًوَدى هَضَع راُ اًذاسی ثخؼ تغذیِ در گزٍُ تغذیِ ٍ   .1

 تصَیت آى

   اردیجْؾت  فبضلی هقذمدکتز 

   اردیجْؾت  هقذم فبضلی دکتز هکبتجِ ثب رئیظ داًؾکذُ ثْذاؽت ٍ تغذیِ  .2

   اردیجْؾت دکتز فالحی  ی هکبتجِ ثب هؼبٍى آهَسؽی داًؾگبُپیگیز  .3

رئیظ  درهبى، ،جلغِ ای ثب حضَر هؼبٍى آهَسؽیّوبٌّگی   .4

 تغذیِ ثیوبرعتبى ٍ اػضبء گزٍُ

   خزداد هقذم فبضلی دکتز

   در عَل عبل هقذم فبضلی دکتز حصَل ًتیجِ ًْبیی پیگیزی راُ اًذاسی ثخؼ تغذیِ تب  .5
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 َب(َبی مزدم وُبد )سمهبخطی ي سبسمبنبخطی، بزينَبی درينتعبمل بب سبسمبن لی:ّذف ک

  اّذاف اختصبصی:

 ارتقبء تعبمل گزيٌ بب سبسمبوُبی درين بخطی -6

 ارتقبء تعبمل گزيٌ بب سبسمبوُبی بزين بخطی -۲
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 جذيل فعبلیتُب

 

 بخشی قبء تعبهل گزٍُ بب سبسهبًْبی درٍى ارت       ّذف اختصبصی:

 فردی

 

 ؽزح ٍظبیف

 

 سهبى هغؤٍل

 

 هکبى

 

ثَدجِ هَرد 

  ًیبس

 تَضیحبت

 

 تغذیِ ثْجَدگزٍُ  ّبی ثزًبهِ اجزایی ّبی کویتِ در فؼبل حضَر  .1

 جبهؼِ

   هؼبًٍت ثْذاؽتی در عَل عبل ػلوی ّیئت اػضبی

حضَر فؼبل در کویتِ صذٍر پزٍاًِ ّبی صٌبیغ غذایی ،آرایؾی ٍ   .2

 ثْذاؽتی 

   هؼبًٍت غذا ٍ دارٍ در عَل عبل دکتز هزداًی

   هزکش آهَسػ هذاٍم در عَل عبل اػضبی ّیئت ػلوی ّوکبری در کبرگبّْبی آهَسػ هذاٍم هزثَط ثِ تغذیِ  .3

   داًؾکذُ اعفٌذ -هْز دکتز فبضلی هقذم رصین درهبًگز ٍ رٍس جْبًی ثزگشاری رٍس جْبًی غذا  .4

    داًؾگبُ ػلَم پشؽکی در عَل عبل بی گزٍُاػض ّبی هزتجظ ثب غذا ٍ تغذیِؽزکت در هزاعن  .5
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 ارتقبء تعبهل گزٍُ بب سبسهبًْبی بزٍى بخشی       ف اختصبصی:ّذ

 ردیف

 

 ؽزح ٍظبیف

 

 سهبى هغؤٍل

 

 هکبى

 

 تَضیحبت ثَدجِ هَرد ًیبس

 

 --- --- صذا ٍ عیوب در عَل عبل اػضبی ّیئت ػلوی  ّبی کبرؽٌبعی صذا ٍعیوبؽزکت در ثزًبهِ  .1

بت ثزگشاری جلغ ّیئت هذیزُ تبػ جْت ّوکبری ثب  .2

 ، آهَسػ ٍ پزٍػعیوب ٍ صذاهبًٌذ  عبسهبًْبی ثزٍى ثخؾی

 در خصَؿ هغبئل ٍ هؾکالت غذا ٍ تغذیِ اعتبى

 --- --- صذا ٍ عیوب در عَل عبل دکتز فبضلی هقذم

در ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی  ّوبٌّگی جْت تؼبهل   .3

 کؾبٍرسی ٍ داًؾکذُ ؽیوی ،داًؾکذُ داهپشؽکی

داًؾکذُ  عبل عَل در دکتز فبضلی هقذم

 داهپشؽکی

--- --- 

 پضٍّؾی ٍ آهَسؽی ّبی ثزًبهِ در تؼبهل جْت ّوبٌّگی  .4

  صٌبیغ غذایی اعتبى

 --- ---  عبل عَل در دکتز فبضلی هقذم


