
ثغن اهلل الزحوي الزحین

عَاالت هتساٍل



پزعؼ ّبی هتساٍل زاًؾجَیبى زر ذصَؿ تغذیِ 

ذسهبت تغذیِ چگًَِ ارائِ هی ؽَز؟ -1

.پظ اس رسرٍ غذا ٍثب اعتفبزُ اس وبرت زاًؾجَیی غذا تحَیل هی گززز

وبرت تغذیِ را وجب تحَیل ثگیزم؟ -2

هحل تَسیغ وبرت زاًؾجَیی همبعغ تحصیالت تىویلی، آهَسػ زاًؾىسُ ثَزُ ٍ زاًؾجَیبى همغغ  . وبرت زاًؾجَیی ؽوب ّوبى وبرت تغذیِ هی ثبؽس

لغفب زر ًگْساری وبرت ذَز . لذا اس هزاجؼِ ثِ عبیز لغوتْب اجتٌبة ؽَز. وبرؽٌبعی زر ارزٍی هؼبرفِ یب آهَسػ ول وبرت ذَز را تحَیل هی گیزًس

.صسٍر هجسز وبرت هغتلشم صزف سهبى ٍ ّشیٌِ ذَاّس ثَز. وَؽب ثبؽیس ٍ آى را زر وٌبر تلفي ّوزاُ لزار ًسّیس

چگًَِ غذا رسرٍ ًوبین؟ -3  

. هزاجؼِ ًوَزُ ٍ هغبثك جسٍل السام ًوبییس http://self.hsu.ac.ir/     ثزای رسرٍ غذا ثبیغتی ثِ عبیت تغذیِ ثِ آزرط هزاحل رسرٍ غذا السام ًوبییس

ثزای افشایؼ اػتجبر آیب پززاذت ٍجِ ًمس اهىبى پذیز هی ثبؽس؟ زر صَرت ایٌتزًتی ثَزى آیب ثب توبم وبرت ّبی ؽتبة اهىبى پذیز هی ثبؽس؟ -4  

، ٍ تبرید  زٍمؽبرص یب افشایؼ اػتجبر فمظ ثِ صَرت ایٌتزًتی ٍ ثب توبهی وبرتْبی ػضَ ؽجىِ ؽتبة هیغز هی ثبؽس؛ الجتِ ثزای افشایؼ اػتجبر زاؽتي رهش 

.اًمضب وبرت ؽتبة الشاهیغت



 
رسرٍ غذا ثِ لحبػ سهبًی  چگًَِ هی ثبؽس؟ -5

ّفتِ اهىبى پذیز اعت 3ٍ ّز ّفتِ ثزای .  عبػت لجل اس هزاجؼِ ثِ غذا ذَری ٍجَز زارز 48اهىبى رسرٍ ثزای ّفتِ جبری 

چگًَِ اس ثزًبهِ غذایی هغلغ ؽَم؟ -6  
.لبثل هؾبّسُ اعت  http://self.hsu.ac.ir/ ثزًبهِ غذایی زر عبیت تغذیِ ثِ آزرط

.
چگًَِ اس لیوت غذازر ٍػسُ ّبی عِ گبًِ هغلغ ؽَم؟ -7  

لیوت غذا ّب هغبثك تؼزفِ صٌسٍق رفبُ زاًؾجَیبى تٌظین ؽسُ ٍ زر گزٍُ ّبی عِ گبًِ غذایی زرعبهبًِ رسرٍ غذا لبثل هؾبّسُ هی  
.ثبؽس

زاًؾجَ چٌس پزط غذا ثزای ّز ٍػسُ هی تَاًس رسرٍ ًوبیس؟-8
.ثزای ّز ٍػسُ یه پزط

  

آیب غذا زر توبم ایبم ّفتِ عزٍ هی ؽَز؟ -9  
.غذا صزفب زر رٍسّبی ؽٌجِ تب چْبرؽٌجِ غیز اس ایبم تؼغیالت  رعوی عزٍ هی گززز

زر صَرت ذزاثی وبرت ٍیب ػسم تبییس زعتگبُ وبرت ذَاى ٍهؾىالت  زر صَرت ذزاثی وبرت ثِ وسام لغوت هزاجؼِ ًوبیین؟ -10  
.ٍاحس اتَهبعیَى تغذیِ هغتمز زر غذا ذَری هزوشی هزاجؼِ ًوبییسوبرؽٌبط هؾبثِ ثِ 

http://self.hsu.ac.ir/


 

 
 هی تَاًٌس اس عِ ٍػسُ غذایی اعتفبزُ ًوبیٌس؟(همین عجشٍار)آیب زاًؾجَیبى ثَهی  -11

.زاًؾجَیبى ثَهی هی تَاًٌس صزفب اس ٍػسُ ّبی صجحبًِ ٍ ًبّبر اعتفبزُ ًوبیٌس

زر صَرت هفمَزؽسى یب ؽىغتگی وبرت ثِ ًحَی وِ لبثل اعتفبزُ ًجبؽسچِ الساهی اًجبم ًوبیین؟ -12  
.ثِ ٍاحس صسٍر وبرت اهَرآهَسػ هغتمز زر حَسُ هؼبًٍت آهَسؽی ٍتحصیالت تىویلی، هزاجؼِ ًوبییس

 
جْت اعالع اس آذزیي اذجبر تغذیِ هی تَاًیس ثِ عبیت هؼبًٍت   آذزیي اذجبر ٍ اعالػبت هزثَط ثِ تغذیِ را اس وجب وغت وٌین؟ -13  

.زاًؾجَیی ٍ اتَهبعیَى تغذیِ هزاجؼِ ًوبییس
 
  
غذا زر ٍػسُ ّبی عِ گبًِ زر چِ عبػبتی تَسیغ هی ؽَز؟ -14  

 20.30الی18ؽبم       14.15.الی 11:30ًبّبر             8.30الی  7صجحبًِ :  تَسیغ زر غذا ذَری هزوشی عبػت 



رسرٍ غذاهزاحل 



(ذَاثگبُ)ازارُ عزاّبی زاًؾجَیی

َ ٍرٍز(ذَاثگبُ ّبی)هتساٍل زر سهیٌِ عزاّبیعَاالت  زاًؾجَیی ٍیضُ زاًؾجَیبى ً

اعتمزار عزاّبیساًؾجَیی اس لحبػ تَسیغ هىبًی چگًَِ اعت؟  -1
.عزا ّبی زاًؾجَیی زر زاذل پززیظ زاًؾگبُ هی ثبؽٌسولیِ 

چگًَِ اس تغْیالت عزاّبثْزُ هٌس ؽَین؟ -2
زاًؾجَی هتمبضی عىًَت زر عزاّبی زاًؾجَیی هی ثبیغت ٌّگبم ثجت ًبم آهَسؽی، زرذَاعت عزا ی ذَز را زر 

.ًوبیسآهَسػ ثجت عبهبًِ 

آیب فمظ ثجت ًبم زر عبهبًِ آهَسؽی ثزای اعتفبزُ اس تغْیالت عزاّب، وبفی اعت؟ -3
زاًؾجَیبى ٍاجس پظ اس ثزرعی هزاتت، اعبهی . تىویل گززز "فزم اهتیبسثٌسی عزاّبی زاًؾجَیی"ثبیغتی . ذیز

.ؽزایظ جْت اعىبى اػالم هی ؽَز

 
آیب زاًؾجَیبى ٍاجسؽزایظ اعىبى، تبثغ ضَاثظ ذبصی هی ثبؽٌس؟ -4

آییي ًبهِ عزاّبی "زاًؾجَیبًی وِ زر عزای زاًؾجَیی اعىبى هی یبثٌس، تبثغ همزات ٍ ضَاثظ هٌسرج زر 
.ثَزُ ٍ رػبیت وبهل ضَاثظ هشثَر تَعظ آًبى الشاهی اعت "زاًؾجَیی



(ذَاثگبُ)زاًؾجَییازارُ عزاّبی 

زاًؾجَیبى چٌس ًین عبل هجبس ثِ اعتفبزُ اس تغْیالت عزاّب هی ثبؽٌس؟ -5
ًین عبل هی   8ًین عبل ٍ زاًؾجَیبى زوتزی  4ًین عبل، وبرؽٌبعی ارؽس  8زر صَرت اذذ اهتیبس السم ، زاًؾجَیبى وبرؽٌبعی 

.تغْیالت عزاّب اعتفبزُ ًوبیٌساس تَاًٌس 

آیب عزا ثِ زاًؾجَیبى ثَهی ّن تؼلك هی گیزز؟ -6
. ٍاجسؽزایظ آى ّن زر صَرت وغت اهتیبسات السم ارائِ هی ؽَز( غیز همین)تغْیالت عزاّب فمظ ثِ زاًؾجَیبى غیزثَهی . ذیز

عزاّب تؼلك هی گیزز؟( ؽْزیِ پززاس -ؽجبًِ)ثِ زاًؾجَیبى پغز ٍ زذتز ًَثت زٍم  -7
زاًؾجَیبًَاجسؽزایظ زذتز ؽجبًِ زر صَرت ثجت تمبضب ٍ وغت اهتیبسات السم هی تَاًٌساس عزای ًَع زٍ زذتزاى ثب ًزخ هصَة  

.اعتفبزُ ًوبیٌس
ثِ زاًؾجَیبى پغز ًَثت زٍم )وبرؽٌبعی ٍ وبرؽٌبعی ارؽس( ّیچ ًَع عزایی تؼلك ًوی گیزز.

.



(ذَاثگبُ)زاًؾجَییازارُ عزاّبی 

ثِ زاًؾجَیبًی وِ ثز اعبط عَاثك تحصیلی پذیزػ ؽسُ اًس، عزا  تؼلك هی گیزز؟ -8
ًوبیٌسٍاجسؽزایظ زذتز زر صَرت ثجت تمبضب ٍ وغت اهتیبسات السم هی تَاًٌس اس عزای ًَع زٍ زذتزاى ثب ًزخ هصَة اعتفبزُ زاًؾجَیبى 

جبس  ت هآیب ًین عبل ّبیی وِ زاًؾجَ اس هزذصی تحصیلی اعتفبزُ هی ًوبیس یب ایٌىِ اهتیبس السم را ثزای اعىبى زر عزاّب وغت ًوی وٌس، جشء عٌَا -9
ٍی هحبعجِ هی گززز؟

گزززهزذصی تحصیلی ٍ ًین عبل ّبیی وِ هتمبضی حس ًصبة را ثزای اعىبى وغت ًوی وٌس، جشء عٌَات تحصیلی هحبعجِ هی . ثلِ

زاًؾگبُ زارای چٌس ًَع عزا هی ثبؽس؟ -10
اجبرُ  . )ٍیضُ  اعىبى زاًؾجَیبى ٍاجسؽزایظ زذتز ٍ پغز زٍرُ رٍساًِ زر توبهی همبعغ تحصیلی  ٍ تبعمف ظزفیت هجبسهی ثبؽس: عزای ًَع یه( الف

(.ثْبی ایي ًَع عزا، هغبثك تؼزفِ صٌسٍق رفبُ زاًؾجَیبى هحبعجِ ٍ اذذ هی گززز
ٍیضُ اعىبى  زاًؾجَیبى زذتز زٍرُ رٍساًِ وِ اهتیبس السم را جْت عزا ًَع یه وغت ًىززُ اًس ٍ ًیش زاًؾجَیبى زذتز ٍاجسؽزایظ : عزایٌَع زٍ( ة

اجبرُ ثْبی ایي ًَع عزا، هغبثك هصَثِ ّیبت رئیغِ زاًؾگبُ هحبعجِ ٍ  . )زر توبهی همبعغ تحصیلی ٍ تب عمف ظزفیت هجبس هی ثبؽس( ؽجبًِ)ًَثت زٍم 
(.اذذ هی ؽَز

چگًَِ اس ًزخ اجبرُ ثْبی عزاّبی زاًؾجَیی هغلغ ؽَم ؟-11

.اعتهؾبّسُ لبثل    www.hsu.ac.ir/md آزرطاجبرُ ثْب زر عبیت هؼبًٍت زاًؾجَیی ثِ ًزخ 

http://www.hsu.ac.ir/md


عَاالت هتساٍل زرذصَؿ زریبفت ٍام ّبٍتغْیالت زاًؾجَیی ٍیضُ  
ٍرٍززاًؾجَیبى ًَ 

ٍام زاًؾجَیی تبثغ احزاسچِ ؽزایغی اعت ؟زریبفت -1
زارا ثَزى صالحیت اذاللی ٍ رػبیت ؽئًَبت زاًؾجَیی-
زاراثَزى اٍلَیت ًیبس هبلی-
ػسم اؽتغبل ثِ وبر-
اذذحسالل تؼسازٍاحسّبی هَرزلشٍم عجك ضَاثظ ٍهمزرات آهَسؽی -
هؾزٍط ًجَزى زاًؾجَزرزًٍیوغبل لجل ثِ عَرهتَالی -
ٍامعپززى عٌستؼْسهحضزی ثبضبهي هؼتجز هغبثك ضَاثظ صٌسٍلسرسهبى زرذَاعت -

زاًؾجَی ٍاجسؽزایظ چٌس ًیوغبل هجبس ثِ زریبفت ٍام هی ثبؽس؟ -2
(ّؾت ًیوغبل)عبل 4وبرؽٌبعی 

(چْبرًیوغبل )عبل 2وبرؽٌبعی ارؽس
(ّؾت ًیوغبل)عبل 4زوتزی ترصصی ًبپیَعتِ 

اًَاع ٍام زاًؾجَیی ؽبهل چِ هَارزی اعت؟
...تحصیلی، ضزٍری، ؽْزیِ ًَثت زٍم، اسزٍاج، ػتجبت ٍ



عَاالت هتساٍل زرذصَؿ زریبفت ٍام ّبٍتغْیالت زاًؾجَیی ٍیضُ  
ٍرٍززاًؾجَیبى ًَ 

هتمبضیبى چگًَِ استبرید ٍؽزایظ زرذَاعت ٍام هغلغ ؽًَس؟-3
.ؽَزتبرید ثجت ٍ ؽزایظ  زرذَاعت ٍام ّبی زاًؾجَیی اسعزیك عبیت هؼبًٍت زاًؾجَیی ٍّوچٌیي عبیت زاًؾگبُ اعالع رعبًی هی 

زرذَاعت ذَزراثزای زریبفت ٍام ارائِ ًوبین؟چگًَِ -4
.ًوبئیسزر هَػس همزر ثِ پَرتبل زاًؾجَیی صٌسٍق رفبُ زاًؾجَیبى ٍارزؽسُ ٍ ٍام هَرز زرذَاعت ذَز را ثجت  

فمظ ثجت ًبم ثزای زریبفت ٍام وبفی اعت؟آیب -5
.ًوبیسهتمبضی ثبیغتی هسارن هتٌبعت ثبٍام ذَزراثِ ازارُ رفبُ زاًؾجَیبى جْت ثزرعی تحَیل .ایي هزحلِ ی همسهبتی اعت.ذیز   

ٍرٍز ثِ پَرتبل زاًؾجَیی صٌسٍق رفبُ زاًؾجَیبى اسعزیك وسام هزٍرگز ایٌتزًتی هوىي هی ثبؽس؟-6 
ضوٌأ ًبم . ؽَیس(http://bp.swf.irثِ آزرط )پَرتبل زاًؾجَیی تَاًیس ٍارز جْت تؾىیل پزًٍسُ ٍثجت ًَع ٍام اس عزیك هزٍرگز ّبی ایٌتزًت اوغپلَرر ٍ گَگل وزٍم هی 

.وبرثزی ٍولوِ ػجَروس هلی هی ثبؽس
.عٌس هحضزی، هسارن  ضبهي ٍؽوبرُ حغبة ثبًه تجبرت  ذَزراثِ ازارُ رفبُ ٍ ذسهبت زاًؾجَیی تحَیل ًوبیٌسثبیغتی اثتسا زاًؾجَیبى هتمبضی ٍام :ًىتِ

http://bp.swf.ir/


عَاالت هتساٍل زرذصَؿ زریبفت ٍام ّبٍتغْیالت زاًؾجَیی ٍیضُ  
ٍرٍززاًؾجَیبى ًَ 

هزاحل ثجت زرذَاعت ٍام زرپَرتبل زاًؾجَیی صٌسٍق رفبُ زاًؾجَیبى چگًَِ اعت ؟-7
.زرصَرتی وِ فبلس پزًٍسُ هی ثبؽیس، گشیٌِ ثجت زاًؾجَی جسیسرااًتربة وٌیس-
.زرصَرتی زارای پزًٍسُ هی ثبؽیسپظ اسٍرٍزثِ پزتبل رهشذَزراتغییززّیستبصفحِ ثبسؽَز-
.   گشیٌِ زرذَاعت ٍاهزا اًتربة ٍ ٍام هَرزًظزذَزراثجت ًوبئیس-

زاًؾجَیبى ؽبغل ثِ تحصیل تحت پَؽؼ چِ ًَع ثیوِ ای لزارهی گیزًس؟-8
گیزًسولیِ زاًؾجَیبى ؽبغل ثْت حصیل،تَعظ زاًؾگبُ تحت پَؽؼ ثیوِ حَازث تحصیلی لزارهی 

حَازث ٍاتفبلبت زاذل زاًؾگبُ راپَؽؼ هی زّس؟"حَازث صزفبآیبثیوِ -9
.ثیوِ حَازث ثسٍى لیسسهبى ٍهىبى ثَزُ ٍذغبرت ًبؽی اسحَازث رازرّزوجبوِ ٍالغ ؽَزتبعمف تؼْسات هصَة پززاذت هی ًوبیس






