
  

 
 

 

  ( تزکیجی یب هجبسیCOURSE PLAN)ٍرُ طزح د

 

 

 معرفی درس:

 ایي دسس هجٌبی ٍسٍد ثِ ػلن تغزیِ ٍ ضٌبسبیی دلیك ٍ وبسثشدی هَاد هغزی اًشطی صا هی ثبضذ. ضشٍسی است داًطجَیبى

اّویت هَاد هغزی اًشطی سا پی ثجشًذ. دس ایي اصَل ػلن تغزیِ ضٌبخت ٍ آضٌبیی پیذا ًوَدُ ٍ ثِ ثب  سضتِ ػلَم تغزیِ

  دسس داًطجَ ثب اًَاع دسضت هغزی ّب، ًمص ٍ وبسوشد آى ّب دس ثذى ٍ هٌبثغ غزایی آى ّب آضٌب هی ضَد.

 

 

 

 

 

 

 

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ:مقطع ي رشتٍ تحصیلی                ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:               ثْذاضت اٍسداوشکدٌ :  

  2 تؼذاد ٍاحذ 1تغذیِ اسبسی  :  ًبم درط

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 10-12رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالط: دٍضٌجِ/  ثیَضیوی هتبثَلیسن پیص ًیبس:

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

                                              دکتز سویِ یَسبییهسئَل ثزًبهِ :  

 s_yousai2006@yahoo.com آدرط پست الکتزًٍیکی:      22211222 :داًطکذُ ضوبرُ توبط

                      دکتز سویِ یَسبیی هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 s_yousai2006@yahoo.com  آدرط پست الکتزًٍیکی:         22211222ضوبرُ توبط داًطکذُ:     

 دکتز سویِ یَسبییتْیِ ٍ تٌظین : 

 11/ 02/  22 ثبسًگزی: تذٍیي/ تبریخ

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 

 

 

 

 عىاييه كلی ايه درس شامل مًارد زير می باشد :
 کزثَّیذرات ّبتؼزیف ٍ تقسین ثٌذی 

 اًَاع ًطبستِ ّب، سبختبر، ّضن ٍ جذة آى

 اًَاع فیجزّب ّب، سبختبر، ٍ تقسین ثٌذی آى ّب
 اًَاع ضیزیي کٌٌذُ ّبی هصٌَػی، سبختبر، ّضن ٍ جذة

 هَلکَلی قٌذ خَى -تٌظین  هتبثَلیکی، َّرهًَی ٍ سلَلی
 کزثَّیذرات ّبی کبریَصى

 ّب ّبیپزتزی گلیسیزیذهی ًبضی اس کزثَّیذرات
 هفبّین پبیِ ٍ سبختبر ثیَضیویبیی اسیذّبی آهیٌِ

 ّضن، جذة ٍ هتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِ
 ارسیبثی کیفیت ٍ تؼییي ًیبس ثِ پزٍتئیي

 تؼبریف ٍ سبختبر ثیَضیویبیی لیپیذّب
 ّضن، جذة ٍ هتبثَلیسن لیپیذّب

 سٌتش اسیذّبی چزة
 ًقص اسیذّبی چزة در التْبة

 تزکیت ثذى
 بریف هْن اًزصیهفبّین پبیِ ٍ تؼ

 کبلزیوتزی هستقین/غیز هستقین، آة دٍ ثبر ًطبى دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 ف كلیاَدا 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع تقسین ثٌذی کزثَّیذرات ّب 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 هًََسبکبریذّب را ًبم ثزدُ ٍ ٍیضگی ّبی آى ّب را ثطٌبسذ. 

  سبکبریذّب را ًبم ثزدُ ٍ ٍیضگی ّبی آى ّب را ثطٌبسذاًَاع دی. 

 اًَاع پلی سبکبریذّب را ًبم ثزدُ ٍ ٍیضگی ّبی آى ّب را ثطٌبسذ. 

 

 َدف كلی 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع ًطبستِ ّب، سبختبر، ّضن ٍ جذة آى 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  )را ًبم ثزدُ ٍ ٍیضگی ّبی آى ّب، هتبثَلیسن، ّضن ٍ جذة آى ّب را ثطٌبسذ.اًَاع ًطبستِ )هَهی، هقبٍم 

 .اًَاع فیجز )هحلَل، ًبهحلَل( را ًبم ثزدُ ٍ ٍیضگی ّبی آى ّب، هتبثَلیسن، ّضن ٍ جذة آى ّب را ثطٌبسذ 

 
 

 َدف كلی 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع ضیزیي کٌٌذُ ّبی هصٌَػی، سبختبر، ّضن ٍ جذة 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .اًَاع ضیزیي کٌٌذُ ّبی هصٌَػی را ًبم ثجزد 

  سبختبر ٍ ٍیضگی ّبی ضیزیي کٌٌذُ ّبی هصٌَػی را ثطٌبسذ 

 .اثزات احتوبلی ضیزیي کٌٌذُ ّبی هصٌَػی ثز سالهتی را ضزح دّذ 

 

 َدف كلی 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب تٌظین قٌذ خَى 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 هَلکَلی قٌذ خَى را ضزح دّذ. -تٌظین  هتبثَلیکی، َّرهًَی ٍ سلَلی 

 

 َدف كلی 

  آضٌبیی داًطجَیبى ثب کزثَّیذرات ّبی کبریَصى 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .کزثَّیذرات ّبی کبریَصى را تؼزیف ًوبیذ 

 هکبًیسن ّبی کبریَصًیسیتِ کزثَّیذرات ّب را ضزح دّذ. 

 



 َدف كلی 

  آضٌبیی داًطجَیبى ثب ًقص کزثَّیذرات ّب در افشایص تزی گلیسیزیذ 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  .ّبیپزتزی گلیسیزیذهی ًبضی اس هصزف کزثَّیذرات ّب را ضزح دّذ 

  ػزٍق ٍ دیبثت را ضزح دّذ-ًقص کزثَّیذرات ّب را در سٌذرم هتبثَلیک، ثیوبری ّبی قلجی 

  .هکبًیسن ّبی کبریَصًیسیتِ کزثَّیذرات ّب را ضزح دّذ 

 

 َدف كلی 

  آضٌبیی داًطجَیبى ثب هفبّین پبیِ ٍ سبختبر ثیَضیویبیی، ّضن، جذة ٍ هتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِ اسیذّبی

 آهیٌِ 

 صی اَداف اختصا 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  ضزٍری ضزطی ٍ غیز ضزٍری( ٍ سبختبر ثیَضیویبیی آى ّب را ضزح دّذ.-اًَاع  اسیذّبی آهیٌِ)ضزٍری 

 .ّضن، جذة ٍ هتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِ را ضزح دّذ 

 

 َدف كلی 

  ٌِآضٌبیی داًطجَیبى ثب رٍش ّبی ارسیبثی کیفیت ٍ تؼییي ًیبس ثِ پزٍتئیي ٍ اسیذّبی آهی 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  .رٍش ّبی ارسیبثی کیفیت پزٍتئیي را ضزح دّذ 

 .رٍش ّبی تؼییي ًیبس ثِ پزٍتئیي/اسیذّبی آهیٌِ را ضزح دّذ 

 

 َدف كلی 

 ى ثب هفَْم ٍ سبختبر ثیَضیویبیی لیپیذّب ، ّضن، جذة ٍ هتبثَلیسن لیپیذّبآضٌبیی داًطجَیب 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  .هفبّین پبیِ ٍ سبختبر ثیَضیویبیی اسیذّبی آهیٌِ را ضزح دّذ 

  ّب را ضزح دّذ.ّضن، جذة ٍ هتبثَلیسن لیپیذّب آضٌب ضَد ٍ ًحَُ ی ضکل گیزی ٍ ػولکزد لیپَپزٍتئیي 

 

 َدف كلی 

 ًقص اسیذّبی چزة در التْبة آضٌبیی داًطجَیبى ثب هسیز ثیَسٌتش اسیذّبی چزة ٍ  

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .هسیز ثیَسٌتش اسیذّبی چزة را ضزح دّذ 

  را ضزح دّذ.آًشین ّبی هَجَد در هسیز ثیَسٌتز  ٍ ػلت ضزٍری ثَدى ثزخی اس اسیذّبی چزة 

 ػزٍقی ٍ تٌفسی را ضزح دّذ.-ًقص اسیذّبی چزة در التْبة، ثیوبری ّبی قلجی 

 



 َدف كلی 

  آضٌبیی داًطجَیبى ثب رٍش ّبی ارسیبثی تزکیت ثذى 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .اًَاع رٍش ّبی ارسیبثی تزکیت ثذى ٍ اجشای تزکیت ثذى را ضزح دّذ 

 
 

  كلیَدف 

  آضٌبیی داًطجَیبى ثب هفبّین پبیِ ٍ تؼبریف هْن اًزصی، کبلزیوتزی هستقین/غیز هستقین، آة دٍ ثبر ًطبى

 دار 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  هفَْم اًزصی، ٍاحذّبی اًذاسُ گیزی، ضزیت تٌفسی، اجشای اًزصی هصزفی ٍ ػَاهل هَثز ثز ّز جشء را ضزح

 دّذ. 

 ٍ.احذّبی اًذاسُ گیزی، ضزیت تٌفسی، اجشای اًزصی هصزفی ٍ ػَاهل هَثز ثز ّز جشء را ضزح دّذ 
 

 
 

 

  



 

 ريش آمًزش 
 

 حضًری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکاوات آمًزشی:  
  ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ ٍ کبهپیَتز ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اسالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 

 

 

  مىابع درسی:  

 خیز   ثلی  در ًظز داریذ؟ درسی خبصی ثزای هؼزفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ/هقبلِ آیب کتبة 

 :دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تىویل وٌیذ 

 هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخص ضذُ  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِثزای 

Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet 

Therapy. WB. Saunders Company. 

 

فصل درضت هغذی ّبی 

پزٍتئیي ٍ  )اًزصی، چزثی،

 کزثَّیذرات(
Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in 

Health a Disease. Lippincott , Williams & Wilkins 
 

 

 فصل درضت هغذی ّبی

پزٍتئیي ٍ  )اًزصی، چزثی،

 کزثَّیذرات(

 

 

 

 

 هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبت
ًحَُ دستزسی داًطجَیبى ثِ 

 هقبلِ

 

 

 

 

 

 

 

ي

ي



 

 

  دس صَستی وِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یب ّش ًَع هحتَای دیگشی )هبًٌذ فیلن، هجوَػِ اسالیذ ٍ ...( ػالٍُ ثش

، هطخصبت آى سا روش وٌیذ ٍ  ثِ داًطجَیبى هؼشفی وٌیذ هٌجغ درسیوتبة فَق یب ثِ تٌْبیی ثِ ػٌَاى 

 آى سا ضویوِ ًوبییذ: فبیل

 
 ٍ ... است. ّبی دیگز داًطگبُرٍی سبهبًِثز اری ضذُ ذهحتَای ثبرگ، جضٍُ، فیلن آهَصضیاسالیذ پبٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

  هٌجغ دس صَستی وِ دس ًظش داسیذ هحتَای دیگشی )هبًٌذ وتبة، هجوَػِ اسالیذ، جضٍُ ٍ ...( سا ثِ ػٌَاى

وٌیذ. )دس سبهبًِ لسوتی جذاگبًِ ثشای  ، هطخصبت وبهل آى سا روش ثِ داًطجَیبى هؼشفی وٌیذ هطبلؼِ ثیطتز

 ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ضذُ است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 *ًَع هحتَا
 هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثزای 

 ** اریذثبرگ

    

    

    

    

    



 

 آزمًن َای خًد ارزيابی 

 خیش   ثلی   ایذ؟آصهَى دس ًظش گشفتِ . آیب ثشای دسس خَد1

 ّب سا روش وٌیذ.دس صَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآصهَى 

 هْلت ارائِ ثبسخَرد ثِ تکبلیف هْلت پبسخ دادى داًطجَیبى ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ

 هثبل

اصهَى هجحث 

ًیبصسٌجی دس ثشًبهِ 

 دسسی

تستی چْبس 

 جَاثی
20/7/99تب  14/7/99اص  24/7/99تب تبسیخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 ٌَای داوشجًيان تکالیف ي پريژ 

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضزح تکلیف

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

 دادى هذرط

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف

 هثبل
تىلیف اٍل 

 والسی

دس یه پبساگشاف وَتبُ ضشح دّیذ وِ هفَْم ایي ػجبست دس ایي تىلیف 

اًذ.  صهبى ثِ ٍجَد آهذُ ّبی دسسی صیبدی ثِ صَست ّن ثشًبهِ" چیست؟

"ّب ثبیذ ّوگشا ٍ ّوسبى ضًَذ. توبم ایي ثشًبهِ  

دس هَسد وَسیىَلَم سضتِ پضضىی )یب اگش آضٌبیی ضوب وبفی ًیست 

صیش روش ًوبییذ:  ثشًبهِ  وَسیىَلَم سضتِ خَدتبى( هصبدیمی ثشای هَاسد

ثشًبهِ دسسی طشاحی ، ثشًبهِ دسسی هخفی ، سسوی  دسسی سسوی ٍ غیش

ثشًبهِ دسسی ثی اثشٍ  ضذُ، آهَصش دادُ ضذُ ٍ هَسد سٌجص ٍالغ ضذُ  

 تب 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

هشٍس فصل 

هشثَطِ اص هٌجغ 

دسسی ٍ دسن 

 هفبّین هشثَطِ

1 

 

تىلیف اٍل 

والسی 

)ضیشیي 

ّبی وٌٌذُ 

 هصٌَػی(

دس ایي تىلیف دس یه پبساگشاف وَتبُ اًَاع ضیشیي وٌٌذُ ّبی هصٌَػی سا 

ثب روش هثبل ضشح دّیذ ٍ ثیبى وٌیذ وذام ضیشیي وٌٌذُ دس هجتالیبى ثِ 

 فٌیل وتًََسی هٌغ هصشف داسد؟ چشا؟

تب  07/07/99

14/07/99  
21/07/99  

هشٍس هجحث 

هشثَطِ ٍ ضٌبخت 

ثْتش اًَاع، وبسثشد ٍ 

ػَاسض ضیشیي 

وٌٌذُ ّبی 

 هصٌَػی

ي



 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 پزٍصُ درسی 

 خیش   ثلی   ایذ؟دس ًظش گشفتِ/هیبى تشم . آیب ثشای دسس خَد پشٍطُ پبیبى تشم 1

 دس صَست پبسخ هثجت ضشح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا ثٌَیسیذ:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یَا تیفعال ريسا 

هجبحثِ دلت  تیٍ ّذا ی(، ٍجَد داسد. اگش دس طشاحشّوضهبىیاتبق ثحث )غ یدس سبهبًِ اهىبى فؼبل سبص

ثِ  لی. دس صَست توبذیًوب یبدیووه ص بىیدس داًطجَ یتَاًذ ثِ پشٍسش تفىش اًتمبد-یاًجبم ضَد ه یوبف

 :ذییًوب لیسا تىو شیاهىبى هَاسد ص يیاستفبدُ اص ا

 )اتبق ثحث )فَسم 

2 

تىلیف دٍم 

والسی 

)ّبیپشتشی 

گلیسیشیذهی 

ًبضی اص 

 وشثَّیذسات(

دس ایي تىلیف دس یه پبساگشاف وَتبُ هىبًیسن ایجبد ّبیپشتشی 

گلیسیشیذهی ًبضی اص هصشف افشاطی وشثَّیذسات ٍ ًمص وشثَّیذسات ّبی 

دسیبفتی سطین دس ایجبد سٌذسم هتبثَلیه ٍ ثیوبسی ّبی للجی ػشٍق سا ضشح 

 دّیذ. 

تب  28/07/99

05/08/99  
13/05/99  

هشٍس هجحث 

هشثَطِ ٍ فْن ًمص 

یذسات ّبی وشثَّ

سطین غزایی دس 

ایجبد ّبیپش تشی 

گلیسیشیذهی ٍ 

 ثیوبسی ّبی للجی

3 

تىلیف سَم 

والسی 

)اسصیبثی 

ویفیت 

 پشٍتئیي(

دس ایي تىلیف دس یه پبساگشاف وَتبُ اًَاع سٍش ّبی اسصیبثی ویفیت 

 پشٍتئیي، هضایب ٍ هؼبیت ّش سٍش سا ضشح دّیذ.

تب  19/08/99

26/08/99  
03/10/99  

 هشٍس هجحث

هشثَطِ ٍ فْن 

دلیك اًَاع سٍش 

ّبی اسصیبثی 

 ویفیت پشٍتئیي

4 

تىلیف جْبسم 

والسی 

 )تشویت ثذى(

دس ایي تىلیف دس یه پبساگشاف وَتبُ اًَاع سٍش ّبی اسیبثی تشویت ثذى، 

 هضایب ٍ هؼبیت ّش سٍش ٍ ًیض اجضاء تشویت ثذى سا ضشح دّیذ.

تب  24/09/99

01/10/99  
08/10/99  

هشٍس هجحث 

ٍ فْن  هشثَطِ

دلیك اًَاع سٍش 

ّبی اسصیبثی تشویت 

 ثذى

ي



ثحث:  هَضَع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی داوشجًيان 

 بارم ومرٌ مًارد ارزشیابی

 5 آسهَى هیبى تزم

 10 آسهَى پبیبى تزم

 2 ضزکت فؼبل در کالط ٍ حضَر ٍ غیبة

 3 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

 

 

 

 

 مقررات 

 قوانین آموزشي: مطبثق حداقل نمره قجولي                                       

 س: مطبثق قوانین آموزشيتعداددفعبت مجبز غیجت در كال     

 

  



 1تغذیه اساسی  درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تبریخ ارائِ
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

24/06/99                  23-21 

تعریففف  ق تم فففی  

ثندی كرثوهیفدرات  

 هب

دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمفففففو   

 تکلی 

31/06/99                  
23-21 دكتففففر  ففففمی   نصب ت  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمفففففو   

 تکلی 

07/07/99                  
23-21 دكتففففر  ففففمی   فیجرهب 

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمفففففو   

 تکلی 

14/07/99                  
23-21 شیرین كننده هفبی   

 مصنوعي
دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمفففففو   

 تکلی 

21/07/99                  
23-21 دكتففففر  ففففمی   تنظی  قند خو  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 ا الیداینترنت  

آزمفففففو   

 تکلی 

28/07/99                  
23-21 كرثوهیففدرات هففبی  

 كبریوش 
دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمفففففو   

 تکلی 

05/08/99                  

23-21 هفففففففففففبی رتری  

گلی یریدمي نبشفي  

 از كرثوهیدرات هب

دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 ا الیداینترنت  
آزمفففففو   

 تکلی 

12/08/99                  
23-21  ففبختبر ا ففیدهبی   

 آمین 
دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمفففففو   

 تکلی 

19/08/99                  

23-21 هضففف    ففف ة ق    

متبثولی   ا یدهبی 

 آمین 

دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمفففففو   

 تکلی 

26/08/99                  

23-21 ارزیففبثي كیتیففت ق   

تعیفففین نیفففبز ثففف   

 پرقتئین

دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید
آزمفففففو   

 تکلی 

03/09/99                  
23-21 تعففبری  ق  ففبختبر   

 ثیوشیمیبیي لی یدهب
دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 ا الیداینترنت  

آزمفففففو   

 تکلی 

10/09/99                  
23-21 هضففف    ففف ة ق    

 متبثولی   لی یدهب
دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمفففففو   

 تکلی 

17/09/99 
23-21  فففنتس ا فففیدهبی   

 چرة
دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمفففففو   

 تکلی 

24/09/99 
23-21 نمفففس ا فففیدهبی   

 چرة در التهبة
دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمفففففو   

 تکلی 

01/10/99 
23-21 دكتففففر  ففففمی   تركیت ثد  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمفففففو   

 تکلی 



08/10/99 
23-21 متففففبهی  پبیفففف  ق  

 تعبری  مه  انرشی
دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

 اینترنت  ا الید

آزمفففففو   

 تکلی 

15/10/99 

23-21 كففففففففففبلریمتری  

م تمی /غیرم تمی  

ق آة دق ثتففر نصففب  

 دار

دكتففففر  ففففمی  

 یو بیي
 مجازی

كفففففففففبم یوتر  

آزمفففففو    اینترنت  ا الید

 تکلی 

 

 


