
 1044-1041سال تحصيلي  نيمسال اول ليست دروس ارائه شده در

Ph.Dهای غذا و تغذیهسیاست

 آقای دکتر جهان مهر    3 اقتصاد خرد 2 21

 خانم دکتر رضازاده    2 تغذیه تئوری یتارزیابی وضع 2 21

 دکتر کالنتری

 دکتر امیدوار

 خانم دکتر رضازاده    2 تغذیه عملی یتارزیابی وضع 2 221

 دکتر کالنتری

 دکتر امیدوار

اقای دکترخادم     1 ریاضی عمومی 2 21
 معبودی

 خانم دکتر امیدوار    1 تاریخ تفکر در حوزه غذا و تغذیه 2 32

 آقای دکر عینی زیناب    1 جمعیت، محیط و تغذیه 2 6

 آقای دکتر کالنتری

231 2  سیستم های اطالع رسانی
 پزشکی

 آقای دکتر حجازی    2

**اصول و مبانی مدیریت خطر   1001
 حوادث و بالیا

 به بعد( 1000مجازی )اجباری برای دانشجویان مهر     2

 

.برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده اند 
**
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 دکترفرامرزی    1 اقتصاد سنجی  22

 دکترتکیان    1 فرآیندهای سیاست گذاری غذا و تغذیه  11

زیست نشانگرها و نمایه های   21
 تغذیه ای در سالمت و بیماری

 دکترپورولی    1
 دکترنیستانی
 دکترنیکویه

 دکترپوررضا    1 برنامه ریزی و مدیریت راهبردی  11

 دکترعینی زیناب    1 آمار حیاتی پیشرفته  1

 دکترفرامرزی    3 اقتصاد کالن  23

        

 

پیش نیاز برای پزشکان 
 برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده اند.*
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      امتحان جامع 2 33
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      پایان نامه  111
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معرفی و تفهیم سیاستهای مبتنی  2 23
 برعلم به مخاطبین تئوری

 خانم دکتر یزدی زاده   21 2
 مجد زادهآقای دکتر 

معرفی و تفهیم سیاستهای مبتنی  2 223
 بر علم به مخاطبین عملی

 خانم دکتر یزدی زاده   221 2
 آقای دکتر مجد زاده

خانم دکتر     1 امنیت غذا و توسعه 2 12
 محمدی نصرآبادی

 آقای دکتر کیانی راد    1 *اقتصاد در سیاست کشاورزی 2 31

عوامل اجتماعی، فرهنگی،  2 26
اقتصادی و محیطی تعیین کننده 

 در دریافت غذا و فعالیت بدنی

 خانم دکتر امیدوار  23 21 1
 آقای دکتر عینی زیناب

تحلیل سیاست های غذا و تغذیه  2 21
 تئوری

 لیدا شمس    1

تحلیل سیاست های غذا و تغذیه  2 221
 عملی)کارورزی(

 آقای دکتر عینی زیناب    2

**اصول و مبانی مدیریت خطر   1001
 حوادث و بالیا

 مجازی )اجباری(    2

 
**

  با تعیین گروه 3ارائه یکی از دروس در ترم * 



 


