
 90يبِ دٔو ضبل 6گسارظ عًهکرد 

ٔ اَتصبة  90ثرگساري اَتخبثبت غٕراي يركسي كًيتّ تحميمبت داَػگبِ در آثبٌ يبِ   

 آلبي ضيذ حًيذ فهكي ثّ عُٕاٌ دثير كًيتّ تحميمبت يركسي داَػگبِ 

ًْبُْگي ٔثرگساري طرح ثسرگ كبرگبِ ْبي تحميمبتي ثب ًْكبري ثطيج داَػجٕيي ثّ    

 َفر از داَػجٕيبٌ عضٕ كًيتّ  230ثب غركت  ثيع از  90تفكيك رغتّ از اضفُذ 

 .عضٕ گيري از داَػجٕيبٌ جذيذ انٕرٔد   

عُٕاٌ طرح در غٕراي پژْٔػي كًيتّ ٔ يصٕة غذٌ در غٕراي پژْٔػي  5تصٕيت   

 .َػگبِ دا

طرح يصٕة  در كًيتّ تحميمبت ثّ غٕراي پژْٔػي داَػگبِ جٓت تصٕيت  3ارجبع   

 .َٓبيي

 

 90َفر از داَػجٕيبٌ فعبل كًيتّ در ًْبيع ٔ كُگرِ ْبي داخهي در زيطتبٌ  6غركت 

    

 .در يرحهّ دأري  عُٕاٌ طرح از آرر يبِ تب اضفُذ30دأري ثيع از  

ع راًُْبي ثبنيُي ثراي پسغكبٌ جٕاٌ ،تٕضط ضّ تٍ از ترجًّ يك عُٕاٌ كتبة ثب يٕضٕ

ثب ًْكبري دٔ تٍ از اعضبي  ْيئبت عهًي ... آلبي غفبرپطُذٔ)اعضبي فعبل كًيتّ 

 . داَػگبِ 

 دٔ دٔرِ خجر َبيّ پژْٔبٌ   چبپ

 چبپ يجهّ كُكبظ پص از ٔلفّ يك ضبل َٔيًّ

كبرگبِ كػٕري دأري  تٍ اعضبي غٕراي يركسي كًيتّ تحميمبت  داَػگبِ ثّ 2ارضبل 

 يمبالت

اَتخبة دٔ تٍ از داَػجٕيبٌ دٔرِ دكتري جٓت دأري يمبالت كُگرِ غجكّ ًْكبر يركس 

 عُٕاٌ يمبنّ  25ٔ دأري ثيع از ( غٓر كرد)

 



غرٔع ثّ كبر اَتصبة دكتر يحطُي ثّ عُٕاٌ ضرپرضت كًيتّ تحميمبت پيراپسغكي ٔ

ثرگساري جهطبت تٕجيٓي ثراي كهيّ دٔثبرِ كًيتّ تحميمبت داَػكذِ پيراپسغكي ٔ

ثّ تفكيك رغتّ در ايٍ داَػكذِ ثب ًْبُْگي خبَى تجهي َژاد ثّ عُٕاٌ دثير داَػجٕيبٌ 

 .كًيتّ پيراپسغكي 

غرٔع ثّ كبر يجذد كًيتّ تحميمبت پسغكي ثب ضرپرضتي يُٓذش درٔدگر ٔ دثيري آلبي  

 زاْذي

تخبثبت در داَػكذِ ثٓذاغت ٔ ثجت َبو كبَذيذْبي كًيتّ تحميمبت جٓت ثرگساري اٌ 

 پرضتبري در اضفُذ يبِ 

  . ثرگساري دٔ دٔرِ ضًيُبر داَػجٕيي داَػجٕيبٌ داَػكذِ ثٓذاغت ًْكبري درر 

 از آرر تب پبيبٌ اضفُذ:كبرگبِ ْبي ثرگسار غذِ

 1/9/90ٔ  30/8/90كبرگبِ رٔظ تحميك داَػكذِ ثٓذاغت 

 90/  9/  2ٔ3كبرگبِ رٔظ تحميك پرضتبري يبيبيي 

 ٔيژِ داَػجٕيبٌ اتبق عًم 90/  10/  7كبرگبِ فٍ ترجًّ 

 ٔيژِ داَػجٕيبٌ پسغكي 10/9/90پيرايسغكي   spssكبرگبِ 

 90/  9/  27ٔ  26كبرگبِ رٔظ تحميك ٔيژِ داَػجٕيبٌ پسغكي 

 ضبعت 6ثّ يذت  6/9/90كبرگبِ كبر ثب َرو افسار ْبي ارگَٕٕيي 

 8/10/90ٔيژِ داَػجٕيبٌ ثٓذاغت   spss كبرگبِ 

نغبيت  27/11/90دٔرِ كبرگبِ جطتجٕي پيػرفتّ يمبالت ثّ تفكيك رغتّ از تبريخ  7

 ضبعت 4ْر رٔز ثّ يذت  7/12/90

  10/12/90ٔيژِ پسغكي  spssكبرگبِ 

 12/90/ 15ٔ  14كبرگبِ رٔظ تحميك ٔيژِ داَػجٕيبٌ عهٕو پسغكي 

 17/12/90ٔيژِ داَػجٕيبٌ عهٕو پسغكي  spssكبرگبِ 

 24/12/90نغبيت  17/12/90دٔرِ كبرگبِ رٔظ تحميك ثّ تفكيك رغتّ از تبريخ  3

 


