 7مرحله آزمون
دکتری تخصصی سیاست های غذا و تغذیه
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 7مرحله آزمون
نام درس

آزمون اول (%22اول مطالب)
62/6/2

62/81/3

62/88/8

مطالب)
62/82/9

آزمون پنجم (%22چهارم مطالب)

ششم

62/82/22

/8/88
69

بخش اول:

کراوس 2182و مدرن :2183

کراوس:2182

-1درمان پرشکی تغذیه ای برای واکنش های

-1هضم و جذب ،انتقال و دفع مواد

نامطلوب به غذا :آلرژی ها و عدم تحمل ها -2درمان

مغذی -2انرژی -3التهاب و
پاتوفیزیولوژی بیماری های مزمن -4آنالیز
رژیم غذایی -5ژنومیک تغذیه ای -6آب
و الکترولیت و تعادل اسید و باز -7
ارزیابی بیوشیمیایی ،فیزیکی و عملکردی
-8تداخل غذا و دارو
-9رفتاری-محیطی :فرد در جامعه -11

تغذیه

آزمون دوم(%22دوم مطالب)

آزمون سوم

آزمون چهارم(%22سوم

آزمون

بررسی اجمالی تشخیص و مداخله تغذیه
ای -11تحویل غذا و مواد مغذی:
رهنمودهای رژیم غذایی ،استانداردهای
تغذیه ای ،و کفایت فرهنگی
مدرن:2183
-1پروتئینها و اسیدهای آمینه -2
کربوهیدرات ها -3فیبرهای غذایی -4
چربی ها -5انرژی -6آب و الکترولیتها

بخش دوم:

بخش سوم:

کراوس:2182

کراوس:2182

-1تحویل غذا و مواد مغذی :طب

-1تغذیه در کنترل وزن -2

یکپارچه و مکمل و مکمل یاری تغذیه

تغذیه در اختالالت خوردن -3

ای -2تحویل غذا و مواد مغذی:

تغذیه در فعالیت فیزیکی و

حمایت تغذیه ای -3آموزش و مشاوره:

عملکرد ورزشی -4تغذیه و

تغییر رفتاری -4تغذیه در دوران
بارداری و شیردهی -5تغذیه در دوران

جامع %01
اول مطالب

سالمت استخوان -5تغذیه برای
سالمت دهان و دندان

شیرخوارگی -6تغذیه در دوران

مدرن :2183

کودکی -7تغذیه در دوران نوجوانی

-1ترکیب بدن -2چاقی-

-8تغذیه در دوران بزرگسالی -9تغذیه

اپیدمیولوژی -3چاقی-کنترل

در دوران سالمندی

-4پیامدهای گرسنگی -5

مدرن :2113

پیامدهای متابولیکی محدودیت

-1تغذیه در دوران های زندگی

کالری

هفتم
69/2/8

پرشکی تغذیه ای برای اختالالت دستگاه گوارش
فوقانی -3درمان پرشکی تغذیه ای برای اختالالت
دستگاه گوارش تحتانی -4درمان پرشکی تغذیه ای
برای اختالالت کبد و پانکراس -5درمان پرشکی
تغذیه ای برای دیابت ملیتوس ،هیپوگالیسمی با منشا
غیر دیابتی -6درمان پرشکی تغذیه ای برای اختالالت
تیروئید ،آدرنال و سایر اختالالت اندوکرین -7درمان
پرشکی تغذیه ای برای کم خونی
-8درمان پرشکی تغذیه ای برای بیماری های قلبی -9
درمان پرشکی تغذیه ای برای بیماری های ریوی -11
درمان پرشکی تغذیه ای برای اختالالت کلیوی -11
درمان پرشکی تغذیه ای برای پیشگیری ،درمان و بقا
و HIVدر سرطان -12درمان پرشکی تغذیه ای برای
ایدز -13درمان پرشکی تغذیه ای برای مراقبت ویژه
-14درمان پرشکی تغذیه ای برای بیماری روماتیک

-7مینرال ها -8ویتامین ها -9سایر

-15درمان پرشکی تغذیه ای برای اختالالت عصبی

ترکیبات مغذی -11عالئم کمبود و

-16درمان پرشکی تغذیه ای برای اختالالت روانی و

مسمومیت مواد مغذی

شناختی
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آزمون

جامع
%011

جامع
%011

-17درمان پرشکی تغذیه ای برای نوزادان با وزن
-18درمان پرشکی تغذیه )(LBWپایین هنگام تولد
ای برای اختالالت متابولیکی ژنتیکی -19درمان
پرشکی تغذیه ای برای ناتوانی های تکاملی و ذهنی
(مالی  /حسابداری تولید /عملیات
تحقیق و توسعه

ماموریت سازمانکار یا فعالیت ما چیست؟
(اهمیت ماموریت سازمان

سیستم اطالعات رایانهای

ماهیت ماموریت سازمان

فهرستی از پرسشهای مربوط به

ماهیت مدیریت استراتژیک (مدیریت

اجزای تشکیل دهنده ماموریت سازمان)

بررسی عوامل داخلی)

استراتژیک چیست؟ اصطالحات کلیدی در

تهیه و ارزیابی ماموریت سازمان

بررسی و انتخاب استراتژی

مدیریت استراتژیک الگوی مدیریت استراتژیک

بررسی عوامل خارجی

(ماهیت بررسی و انتخاب استراتژی

مزایای مدیریت استراتژیک اصول اخالقی و

(ماهیت بررسی عوامل خارجی

هدفهای بلندمدت

حسابداری ،تحقیق و توسعه و سیستم اطالعات رایانه ماهیت

مدیریت استراتژیک مقایسه استراتژیها در

نیروهای اقتصادی

چارچوبی جامع برای تدوین

اجرای استراتژی مسائلی در زمینه بازاریابی

سازمانهای تجاری و نظامی مورد جامع و

نیروهای اجتماعی ،فرهنگی ،بومشناسی و

استراتژی مرحله ورودی

مسائلی در زمینه امور مالی/حسابداری

تمرینهای تجربی استراتژیها در عمل(انواع

محیطی

مرحله مقایسه مرحله تصمیمگیری

مسائلی در زمینه تحقیق و توسعه مسائلی در زمینه سیستم

مدیریت

استراتژیها

نیروهای سیاسی ،دولتی و قانونی

جنبههای فرهنگی به هنگام انتخاب

اطالعات رایانه بررسی ،ارزیابی و کنترل استراتژی ماهیت ارزیابی

استراتژیهای یکپارچگی

نیروهای فنآوری

استراتژی جنبههای سیاسی به هنگام

استراتژی چارچوبی برای ارزیابی استراتژی منابع عرضه اطالعات

استراتژیک

استراتژیهای متمرکز

نیروهای رقابتی

انتخاب استراتژی نقش هیات مدیره)

درباره ارزیابی استراتژی ویژگیهای سیستم ارزیابی اثربخش

استراتژیهای تنوع

منابع اطالعات خارجی

اجرای استراتؤی ،مسائل مدیریت

برنامهریزی اقتضای حسابرسی

استراتژیهای تدافعی رهنمودهایی برای اجرای

ابزارها و روشهای پیشبینی

(ماهیت اجرای استراتژی

استفاده از رایانه برای ارزیابی استراتژی

استراتژی

تجزیه و تحلیل رقابت :الگوی مبتنی بر پنج

هدفهای ساالنه سیاستها

مدیریت استراتژیک بینالمللی

جامع %01
اول مطالب

اجرای استراتژی :مسائلی در زمینه بازاریابی ،امور مالی/

ادغامها و خریدهای استقراضی

نیروی پورتر

تخصیص منابع مدیریت تعارض

ماهیت رقابت جهانی فرهنگها در دنیا

استراتژیهای عمومی(ژنریک) مایکل پورتر

تجزیه و تحلیل صنعت :ماتریس ارزیابی

تطبیق دادن ساختار با استراتژی

چالش جهانی مکزیک روسیه چین ژاپن اروپای متحد

مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی و

عوامل خارجی ))(EFE

تجدید ساختار و مهندسی مجدد

غیرانتفاعی)

بررسی عوامل داخلی

مرتبط ساختن حقوق و عملکرد با

(ماهیت بررسی عوامل داخلی

استراتژی مدیریت مقاومت در مقابل

رابطه بین واحدهای وظیفهای سازمان

تغییرمدیریت محیط طبیعی

مدیریت

ایجاد فرهنگ پشتیبان ازاستراتژی

بازاریابی)

توجه به تولید  /عملیات به هنگام
اجرای استراتژی)
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جامع
%011

جامع
%011

اقتصاد
خرد

جامعه
شناسی
پزشکی

نظریه رفتار مصرف کننده و تقاضا (شامل
مطلوبیت ،رفتار مصرف کننده ،تقاضای
مصرف کننده و تقاضای بازار )

تولید و هزینه (شامل تولید با یک نهاده
متغییر ،تولید با دو نهاده متغییر و
نسبتهای بهینه نهاده و هزینه)

جامع %01
اول مطالب

جامعه شناسی پزشکی ،تندرستی ،بیماری و
مرگ ،علل و ابعاد اجتماعی بیماری،
نظریههای جانعه شناختی در جامعهشناسی
پزشکی-مراجعه به پزشک -اندازهگیری
تندرستی و بیماری

محیط ،جامعه و بیماری-ساختارهای
فرهنگی و بیماری-رفتار برچسبزنی،
الگوهای اجتماعی بیماری -مدلهای
بیماری -نهادهای اجتماعی و بیماری،
جمعیت و بهداشت

جامع %01
اول مطالب

مفاهیم مقدماتی آمار توصیفی
انواع شاخص های مرکزی شامل:میانگین
حسابی،میانگین هندسی ،میانه و مد-انواع
شاخص های پراکندگی
شامل:دامنه،واریانس،انحراف

آمارحیاتی

معیار،قدرمطلق انحرافات-ضریب
تغییرات-چارک ها -انواع چولکی،
مفاهیم اساسی احتماالت:آنالیز ترکیبی
شامل(تبدیل،ترکیب،ترتیب) -احتمال-
احتمال شرطی -احتمال اجتماع-قانون
بیز -احتمال مکمل

نظریههای بنگاه اقتصادی و بازار
(شامل بازارهای رقابتی )

نظریههای بنگاه اقتصادی و بازار (شامل بازار انحصاری،
رفاه مصرف کننده و سرمایه گذاری و تعادل تولید کننده)

قشر بندیهای اجتماعی-
بهداشت و بیماری -آموزش
پزشکی-نقش اجتماعی پزشک-
جامعه شناسی آموزش پزشکی-
نظام حرفهای در پزشکی-
استقالل پزشکی-خدمات
پرستاری و جامعه-مراقبتهای
سالمت -جامعه شناسی
بیمارستان-آموزش پزشکی و
خدمات پزشکی در ایران

بیمار ،رفتار و درمان -جامعه و نظامهای عرضه خدمات
بهداشتی و درمانی -بهداشت و درمان و سیاستهای
اقتصادی و اجتماعی -سازماندهی مراقبتهای سالمت-
ارزشیابی خدمات سالمت-بهداشت و درمان و توسعه
اقتصادی و اجتماعی-جامعه شناسی تغذیه

انواع توزیع های گسسته

انواع نمونه گیری

شامل(:برنولی-دو جمله ای-پواسن)-

شامل(:تصادفی

انواع توزیع های پیوسته شامل(:توزیع

ساده،منظم،طبقه ای،خوشه

نرمال و توزیع نرمال استاندارد)-

ای)-مفاهیم اولیه آزمون

ویژگی های عمده توزیع نرمال،

فرضی شامل(:فرضیه

توزیع میانگین نمونه،قضیه

سازی،تعیین اماره آزمون ،توان

حدمرکزی ،توزیع تفاوت بین دو
میانگین،توزیع نسبت نمونه،توزیع

جامع %01
اول مطالب

آزمون ،انواع خطاها)
-انواع آزمون ها شامل(:آزمون

تفاوت بین دو نسبت نمونه،برآورد

میانگین یک جامعه و

فاصله ای ،حدوداطمینان میانگین

دوجامعه،آزمون

جامعه،حدوداطمینان تفاوت بین

واریانس،آزمون نسبت،مفهوم

میانگینهای دوجمعیت،حدوداطمینان

،)P-Value

نسبت جمعیت،حدوداطمینان تفاوت

تحلیل واریانس-طرح کامال

بین دو نسبت نمونه ،توزیع  ،tتعیین

تصادفی-آزمون برای تفاوت
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جامع
%011

جامع
%011

جامع
%011

جامع
%011

معادله رگرسیون نمونه ،نمونه پراکنش ،ضریب تعیین،
آزمون فرضیه برای  ، βحدود اطمینان برای ،β
ضریب همبستگی پیرسن،انواع همبستگی(مستقیم-
معکوس) ،حدود اطمینان برای ،ρآزمون تحلیل
واریانس برای رگرسیون چندگانه ،خواص ریاضی
توزیع مجذور کای ،آزمون های برازندگی ،آزمون
استقالل ،آزمون دقیق فیشر،آزمون عالمت ،آزمون
میانه ،آزمون برازندگی کولمگروف اسمیرنف،
ضریب همبستگی رتبه ای اسپرمن

جامع
%011

جامع
%011

اندازه نمونه برای میانگینهای تخمینی،

های معنی دار بین هریک از

تعیین اندازه نمونه در مورد برآورد

زوج میانگین ها-طرح بلوکی

نسبت ها

تصادفی

(با مطالعه جزوات نخبگان دیگر نیازي به مطالعه کتب رفرنس نخواهید داشت)
مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان :تهران –  66090966و 90670006796- 66090966
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