
 

زنجانخدمات بهداشتي درماني  و دانشگاه علوم پزشكي  

 

 گزارش نهائي طرحشکل و قالب 

 
 ،یهؼبًٍز  ژصٍّشز   یزب  ی زبح یهرکزس حح   بی ػٌَاى داًشکذُ ،شذُ ) ًبم ٍ آرم داًشگبُ یجلذ صحبف یرٍ 

 ) قیسبل اًجبم حح  ،بىی/ هجر یًبم هجر ،قیػٌَاى کبهل حح 

 ) راٌّوب ٍ هشبٍ ر ٍ ًبم داًشزجَ رکزر    ذیًبم اسبح بىیًبم هجر یثِ جب ییداًشجَ یًبهِ ّب بىیدر هَرد ژب

 ) شَد

  نیصفحِ ثسن اهلل الرحوي الرح 

  صفحِ ػٌَاى 

  حشکر )شبهل: زهبى شرٍع ٍ خبحوِ حح یزق  ریصفحِ ح ذ ٍ،     ُ هٌزبثغ   ،رقزن ثَدجزِ هفزرد شزذ

 ( ...... ،حبهیي ثَدجِ

  یبری) اخت نیصفحِ ح ذ ( 

  یفبرس ذُیچک 

  ٍ(  ... ،ریحفبٍ ،ًوَدارّب ،جذاٍل ،يیفْرس  هطبلت ) ػٌب 

  در صَرت لسٍم ّب  َس یفْرس   ژ ( )                                                 

            
  ّزب ،  فرضزیبت ٍسزَا ت حح یزق ژزیض فزر       ،یٍ جسئز  یاّذاد کل ،ثیبى هسئلِ   :ففل اٍل   

  ( هالحظبت اخالقی  ،حح یق ّبی هحذٍدی  ،قیحح  یرّبیی( ٍاشُ ّب  ٍ هتغ  یٍ ػول یحؼریف ) ػلو

  هزرٍری ثزر     -چْزبر چزَة حح یزق     :قجلی راجزغ ثزِ هسزئلِ )شزبهل      ّبی  یٌیداًست :ففل دٍم

  هطبلؼبت اًجبم شذُ در ایراى ٍ جْبى (

  هشخفزبت ًوًَزِ    ،جبهؼزِ هزَرد حح یزق    ،ًزَع حح یزق   :هزَاد ٍ رٍ  کزبر )شزبهل    :ففل سَم

رٍ   ،هحزی  حح یزق   ،حجزن ًوًَزِ ٍ رٍ  هحبسزجِ آى    ،هؼیبرّبی ٍرٍد ٍ خرٍج از هطبلؼِ ،ژصٍّض

چگزًَگی   ،ژبیبیی ٍ رٍائی اثسار گردآٍری دادُ ّبحؼییي رٍ   ،رٍ  گردآٍری دادُ ّب ،ًوًَِ گیری

  (آهبری ثکبر رفتِ ّبی ححلیل دادُ ّب ٍ رٍ  ٍحجسیِ 

  هشخفزبت دقیزق هزَارد     ّب ، ػکس ،ًوَدارّب ،جذاٍل :بفتِ ّبی حح یق )شبهلی :ففل چْبرم

  (حَلیذ شذُ ٍ کلیِ اطالػبت هرثَطِ در ایي زهیٌِ



  حجسیزِ   ،بفتِ ّزب یثحث ٍثررسی در هَرد ،بفتِ ّبیخالصْ :ًتبیج ثذس  آهذُ )شبهل :ففل ژٌجن

ژیشزٌْبد ثزرای    ،بفتِ ّزب یژیشزٌْبد ثراسبسز   :ژیشٌْبدّب )شبهل  ،ًتیجِ گیری ًْبیی ،بفتِ ّبیٍ ححلیل درهَرد

  (ٍ هراجغ ریٌفغ ٍ ریرث  ّب  ژیشٌْبد ثرای سبزهبى ،حح ی بت ثؼذی

   (هٌبثغ  حیي ،هٌبثغ فبرسی :هٌبثغ  )شبهل فْرس  

   ژبیبى ًبهِ ّبی اجرا شذُ ثر هجٌزبی طزر    :)شبهل ّب  ژیَس،   ٍ ب چزبح شزذُ از   یز ه زب ت حْیزِ 

ثرگزِ   ّب ، ػکس ،جذاٍل ٍ ًوَدار ّب ،ژرسشٌبهِ ّبی حح یق ّب ، وراُ ًشبًی دسترسی ثِ آىّ حح یق ثِ

 ( ،...تٌبهِیفرم رضب ،ب هشبّذُیّبی ثج  اطالػبت ٍ ًتبیج هفبحجْ

   (چکیذُ طر  ثِ اًگلیسی )الساهی اس   

  یسیػٌَاى طر  ثِ اًگل 

 


