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 داوشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماوي تهران

 پرديس بيه الملل ، داوشكده پزشكي          

 

 پبيبى ًبهِفشم داٍسي پشٍپَصال 

 
 

 جناب آقاي دكتر /سركار خانم: داور محترم

 . طرح به سواالت زير پاسخ دهيد پس از مطالعه كامل و همه جانبهخواهشمند است 
 

 خيش  ثلي   آيب ػٌَاى طشح سسباست؟ -1

 .ذدس صَستيكِ ػٌَاى ًبسسباست ػٌَاًي سا كِ گَيبتش هيجبشذ ركش فشهبيي

 

 
 

 خيش   ثلي   آيب ػٌَاى ثب هحتَاي طشح هشتجط است؟ -2

 خيش   ؟ ثليجذيذ استآيب هَضَع طشح اص ًظش ػلوي  -3

 خيش   ثلي دس سطح كشَسي ( الف

 خيش   ثلي دس سطح ثيي الوللي (   ة 

بس دستي/داًشجَي دكتشاي ػوَهي)آيب هَضَع طشح هتٌبست ثب همطغ آهَصشي پيشٌْبد دٌّذُ  -4

 خيش   ثلي   است؟( دستيبس فَق تخصصي/تخصصي

 .دس صَست پبسخ هٌفي ثِ سئَاالت فَق لطفب داليل آًشا ركش فشهبييذ

 

 و بررسي متون بيان مساله: ب
 خيش  دليك است؟ ثلي آيب ثيبى هسبلِ گَيب ٍ -5

 خيش  ؟ ثليآيب سبثمِ طشح ٍ ثشسسي هتَى ثِ طَس كبهل  ٍ دسست تذٍيي شذُ است -6

 .دس صَست پبسخ هٌفي ثِ سئَاالت فَق لطفب داليل آًشا ركش فشهبييذ
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 اهداف: ج

 خيش  ليثآيب اّذاف طشح سٍشي ٍ دليك است؟  -7

 خيش   ثلي             هشتجط ثب طشح هيجبشذ؟            -8

 خيش  لبثل اًذاصُ گيشي ٍ لبثل دست يبثي هيجبشذ؟  ثلي -9

 خيش  ثلي ت ٍ سَاالت تحميك كبهل است؟آيب فشضيب -10

 .دس صَست پبسخ هٌفي ثِ سئَاالت فَق لطفب داليل آًشا ركش فشهبييذ

 

 

 روشها و مواد: د
 خيش  ؟  ثليًَع هطبلؼِ ثِ دسستي ٍ هتٌبست ثب ػٌَاى، اّذاف ٍ هحتَاي پشٍطُ تؼييي شذُ استآيب  -11

 خيش  ؟   ثليشديذُ استآيب جذٍل هتغيشّب ثِ طَس صحيح تكويل گ -12

 خيش  ثلي آيب سٍش اجشا ثب جضئيبت ٍ هتٌبست ثب ًَع هطبلؼِ تششيح شذُ است؟  -13

 خيش  ثلي آيب سٍش اجشا هؼتجش ٍ لبثل اًجبم هي ثبشذ؟ -14

 خيش ثبشذ؟ ثلي آيب هَاد ٍ تجْيضات طشح لبثل تْيِ هي -15

 خيش ثبشذ؟ ثلي آيب سٍش تجضيِ ٍ تحليل دادُ ّب هٌبست هي -16

 خيش  ثليآيب ًحَُ جوغ آٍسسي دادُ ّب ثِ طَس دسست ٍ كبهل اًتخبة شذُ است؟  -17

 خيش  آيب حجن ًوًَِ ثطَس صحيح هحبسجِ شذُ است؟ ثلي -18

 خيش   ثلي آيب هالحظبت اخاللي دس ًظش گشفتِ شذُ است؟  -19

 خيش   ثلي يب طشح ًيبص ثِ تبييذ دس كويتِ اخالق داًشگبُ داسد؟ آ -20

 خيش   ثليآيب جذٍل صهبى ثٌذي اجشاي طشح اسائِ گشديذُ است؟  -21

 خيش   ثليآيب ّضيٌِ طشح ثشآٍسد شذُ است؟  -22

 خيش   ثليآيب ّضيٌِ پيشٌْبد شذُ هتٌبست ثب طشح است؟  -23

 .َاالت فَق لطفب داليل آًشا ركش فشهبييذدس صَست پبسخ هٌفي ثِ سئ

 

 

 
 

 منابع :  ه
 خيش ثبشذ؟  ثلي ثِ سٍص ٍ هشتجط ثب ًَع تحميك هي پشٍپَصال  آيب هٌبثغ ٍ هآخز -24

 ؟  آيب هٌبثغ ثش اسبس دستَسالؼول داًشكذُ تٌظين ٍ ثِ تشتيت ظَْس دس هتي شوبسُ گزاسي شذُ است -25

 خيش  ثلي                                                                                                                                 
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 دس هجوَع ايي پشٍپَصال پبيبى ًبهِ سا چگًَِ اسصيبثي هي ًوبييذ؟

 لبثل لجَل ( ج      لبثل لجَل ثب اصالحبت ( ة           غيشلبثل لجَل ( الف

 

 :حبت ضشٍسيتَضي

 

 

 

 

 

 

 

 :                     ًبم ٍ ًبم خبًَادگي داٍس طشح

              هشتجِ داًشگبّي                                                                

  

 اهضب ٍ تبسيخ                                                                                                                                
 

 


