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 (lesson Planعزح درط رٍساًِ )

 جلسِ اٍل
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ هقغغ / رضتِ تحصیلی:             ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسضی:                     ثْذاضت اٍس: داًطکذُ

 16/12/1400 تبریخ ارائِ درط : 1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل اپیذهیَلَصی

 19 تؼذاد داًطجَیبى  : ًظزی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر هسئَل درط: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90کالط: هذت 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

. 

 تبریخچِ ٍ تؼبریف ػلن اپیذهیَلَصیػٌَاى جلسِ: 

 تبریخچِ ٍ تؼبریف ػلن اپیذهیَلَصی آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:: اختصبصیاّذاف 
 اپیذهیَلَصی را تَضیح دّذتؼزیف ػلن  -1

 گذارّبی اپیذهیَلَصیک ٍ تغییز در الگَّبی هیزایی را ضزح دادُ ٍ تحلیل کٌذ -2

 اّذاف ٍ کبرثزدّبی اپیذهیَلَصی را تحلیل کٌذ -3
 تزکیجی/       هجبسی         /              رٍش آهَسش :  حضَری   

 پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ 

 /          پزٍصُ       فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف    

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

 در ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشی اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی
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  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5سهبى :  هذت  جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى:       ارسضیبثی درط 

 

  



3 

 

 دٍمجلسِ 

 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : ثْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 23/12/1400تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل اپیذهیَلَصی

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

 
 

 اًَاع هغبلؼبت اپیذهیَلَصیکػٌَاى جلسِ: 

 تقسین ثٌذی ٍ کبرثزد اًَاع هغبلؼبت اپیذهیَلَصیکی آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 تقسین ثٌذی هغبلؼبت اپیذهیَلَصیکی )هطبّذُ ای ٍ هذاخلِ ای( را ثذاًذ -1

 اًَاع هغبلؼبت هطبّذُ ای )هَردی، ثز پبیِ دادُ ّبی هؼوَل،...( را تحلیل کٌذ -2

 هذاخلِ ای )کبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی، کبرآسهبیی ّبی هیذاًی،...( را ضزح دّذاًَاع هغبلؼبت  -3

 تقسین ثٌذی اًَاع هغبلؼبت ثز حست تَصیفی ٍ تحلیلی را تَضیح دّذ
 تزکیجی/       هجبسی         /            رٍش آهَسش :  حضَری     

 کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ 

 /          پزٍصُ فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

  :دکتز فزیذٍى ػشیشیاپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5سهبى :  هذت  جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى:       ارسضیبثی درط 
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 سَمجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : ثْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 15/1/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل اپیذهیَلَصی

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

. 

 هغبلؼبت هقغؼی -اًَاع هغبلؼبت اپیذهیَلَصیکػٌَاى جلسِ: 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع ٍ خصَصیبت هغبلؼبت هقغؼی ّذف کلی جلسِ:  

 
 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 اًَاع ٍ کبرثزد هغبلؼبت هقغؼی را تَضیح دّذ -1

 ًحَُ کلی اًجبم هغبلؼبت هقغؼی را ضزح دّذ -2

  ًقبط قَت ٍ ضؼف هغبلؼبت هقغؼی را تحلیل کٌذ
 تزکیجی/       هجبسی         /              رٍش آهَسش :  حضَری   

 آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت 

 /          پزٍصُ         فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5سهبى :  هذت  جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درط 
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 چْبرمجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : ثْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 22/1/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  اصَل اپیذهیَلَصیًبم درط )ٍاحذ(:  

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

. 

 هَرد ضبّذیهغبلؼِ  -اًَاع هغبلؼبت اپیذهیَلَصیکیػٌَاى جلسِ: 

 اًَاع ٍ خصَصیبت هغبلؼبت هَرد ضبّذی آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 اًَاع ٍ کبرثزد هغبلؼبت هَرد ضبّذی را ضزح دّذ -1

 ًحَُ کلی اًجبم هغبلؼبت هَرد ضبّذی را تَضیح دّذ -2

  ضبّذی را تحلیل کٌذًقبط قَت ٍ ضؼف هغبلؼبت هَرد 
 تزکیجی/       هجبسی         /            رٍش آهَسش :  حضَری     

 اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ

 /          پزٍصُ   فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف        

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درط 
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 پٌجنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ / رضتِ تحصیلی:: ثْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ داًطکذُ

 29/1/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل اپیذهیَلَصی

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

. 

 هغبلؼِ ّن گزٍّی -اًَاع هغبلؼبت اپیذهیَلَصیکیػٌَاى جلسِ: 

 اًَاع ٍ خصَصیبت هغبلؼبت ّن گزٍّی آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 را ضزح دّذ ّن گزٍّیاًَاع ٍ کبرثزد هغبلؼبت  -1

 را تَضیح دّذ ّن گزٍّیًحَُ کلی اًجبم هغبلؼبت  -2

 را تحلیل کٌذ  ّن گزٍّیًقبط قَت ٍ ضؼف هغبلؼبت 
 

 تزکیجی/       هجبسی         /            رٍش آهَسش :  حضَری     

 کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ

 /          پزٍصُ فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

  :دکتز فزیذٍى ػشیشیاپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درط 
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 ضطنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : ثْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 5/2/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل اپیذهیَلَصی

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًظزی ًَع ٍاحذ:

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

. 

 رٍش تجزثی -اًَاع هغبلؼبت اپیذهیَلَصیکیػٌَاى جلسِ: 

 اًَاع ٍ خصَصیبت هغبلؼِ ثِ رٍش تجزثی آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 را ثیبى ًوبیذ هغبلؼِ ثِ رٍش تجزثیاًَاع ٍ کبرثزد  -1

 را ضزح دّذ هغبلؼِ ثِ رٍش تجزثیًحَُ کلی اًجبم  -2

  را تحلیل کٌذ هغبلؼِ ثِ رٍش تجزثیًقبط قَت ٍ ضؼف 
 تزکیجی/       هجبسی         /              رٍش آهَسش :  حضَری   

 اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ

 /          پزٍصُ     فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف      

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری اپیذهیَلَصی جبهغ 

 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درط 
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 ّفتنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : ثْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 12/2/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل اپیذهیَلَصی

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

. 

 کبرآسهبییْبی ثبلیٌی -اًَاع هغبلؼبت اپیذهیَلَصیکیػٌَاى جلسِ: 

 اًَاع ٍ خصَصیبت کبرآسهبییْبی ثبلیٌی آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 را ثیبى ًوبیذ کبرآسهبییْبی ثبلیٌیاًَاع ٍ کبرثزد  -1

 را ضزح دّذ کبرآسهبییْبی ثبلیٌیًحَُ کلی اًجبم  -2

 را تحلیل ًوبیذ کبرآسهبییْبی ثبلیٌیًقبط قَت ٍ ضؼف  -3
 تزکیجی/       هجبسی         /              رٍش آهَسش :  حضَری   

 ضبهل سبهبًِ ًَیذ اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی

 /          پزٍصُ فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشی 

 

  ِدقیقِ  10  هذت سهبى:    هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درط 
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 ّطتنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:                    : ثْذاضت اٍسداًطکذُ

 19/2/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل اپیذهیَلَصی

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

. 

 هغبلؼِ اکَلَصیک -اًَاع هغبلؼبت اپیذهیَلَصیکیػٌَاى جلسِ: 

 اًَاع ٍ خصَصیبت هغبلؼبت اکَلَصیک آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف 
 را تَضیح دّذ هغبلؼبت اکَلَصیکاًَاع ٍ کبرثزد  -1

 را ضزح دّذ هغبلؼبت اکَلَصیکًحَُ کلی اًجبم  -2

 را تحلیل کٌذ  هغبلؼبت اکَلَصیکًقبط قَت ٍ ضؼف 
 

 تزکیجی/       هجبسی         /              رٍش آهَسش :  حضَری   

 آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت 

 /          پزٍصُ      فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف     

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5سهبى :  هذت  جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درط 
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 ًْنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : ثْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 26/2/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  اپیذهیَلَصیًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل 

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

. 

 رٍضْبی اًتخبة ًوًَِػٌَاى جلسِ: 

 رٍضْبی ًوًَِ گیزی در هغبلؼبت اپیذهیَلَصیک آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 اًَاع رٍضْبی ًوًَِ گیزی در هغبلؼبت اپیذهیَلَصیک )احتوبلی ٍ غیزاحتوبلی( را تَضیح دّذ -1

 دّذ اًَاع رٍضْبی ًوًَِ گیزی احتوبلی )تصبدفی سبدُ،...( را تَضیح -2

 اًَاع رٍضْبی ًوًَِ گیزی غیزاحتوبلی )رٍش ًوًَِ گیزی آسبى،...( را ثیبى ًوبیذ -3

 کبرثزد ّز یک اس رٍضْبی ًوًَِ گیزی در هغبلؼبت هختلف اپیذهیَلَصیک را تحلیل ًوبیذ -4

 
 تزکیجی/       هجبسی         /            رٍش آهَسش :  حضَری     

 پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ 

 /          پزٍصُ فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

  ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشیاپیذهیَلَصی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درط 
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 دّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : ثْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 2/3/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20دٍضٌجِ سبػت: رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل اپیذهیَلَصی

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ تبریخ 

. 

 رٍضْبی هؼوَل آهبری در تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّبػٌَاى جلسِ: 

 رٍضْبی هؼوَل آهبری در هغبلؼبت هَردضبّذی آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ًحَُ آًبلیش دادُ ّب در هغبلؼبت هَرد ضبّذی را ثطٌبسذ. -1

 هحبسجِ فبصلِ اعویٌبى در هغبلؼبت هَرد ضبّذی غیزّوسبى را تَضیح دّذ. -2

 ٍ فبصلِ اعویٌبى در هغبلؼبت هَردضبّذی ّوسبى را تَضیح دّذ. odds ratioهحبسجِ  -3
 تزکیجی/       هجبسی         /             رٍش آهَسش :  حضَری    

 اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ

 /          پزٍصُ        فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف   

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 درط کلیبت  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درط 
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 یبسدّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:    : ثْذاضت اٍس                داًطکذُ

 9/3/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل اپیذهیَلَصی

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَرهسئَل درط:  2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

 

 اداهِ رٍضْبی هؼوَل آهبری در تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّبػٌَاى جلسِ: 

 رٍضْبی هؼوَل آهبری در هغبلؼبت ّوگزٍّی  آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 

 در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: اّذاف اختصبصی:
 ًحَُ هحبسجِ ًسجت خغز یب خغز ًسجی را تَضیح دّذ. -1
 ًحَُ هحبسجِ ًسجت هیشاى را ضزح دّذ. -2

 ًحَُ اًذاسُ گیزی خغز هٌتست را تَضیح دّذ. -3
 تزکیجی/              /       هجبسی       رٍش آهَسش :  حضَری     

 پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ 

 /          پزٍصُ فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

  ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشیاپیذهیَلَصی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درط 
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 دٍاسدّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : ثْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 16/3/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل اپیذهیَلَصی

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

. 
 آسهَى هیبى تزم
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 سیشدّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:        : ثْذاضت اٍس            داًطکذُ

 23/3/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل اپیذهیَلَصی

 19یبى  : تؼذاد داًطجَ ًَع ٍاحذ: ًظزی

 درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَرهسئَل  2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

. 

 ضبخصْبی اًذاسُ گیزی اثتال ثِ ثیوبریْبػٌَاى جلسِ: 

 اًَاع رٍضْبی اًذاسُ گیزی ثزٍس ٍ ضیَع ثیوبریْب آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف 
 ضیَع ًقغِ ای ٍ ضیَع دٍرُ ای را تؼزیف ًوَدُ ٍ کبرثزد آًْب را ثذاًذ -1

 ثزٍس تجوؼی ٍ هیشاى ثزٍس را تؼزیف ًوَدُ ٍ کبرثزد آًْب را ثذاًذ -2
 تزکیجی/                  /       هجبسی     رٍش آهَسش :  حضَری   

 اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ اهکبًبت آهَسضی : 

 /          پزٍصُ       فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف    

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5:   هذت سهبى جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درط 
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 چْبردّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : ثْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 30/3/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  اپیذهیَلَصیًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل 

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

. 

 اًَاع خغبّب در هغبلؼبت اپیذهیَلَصیکػٌَاى جلسِ: 

 اًَاع خغبّب در هغبلؼبت اپیذهیَلَصیک آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 تفبٍت خغبی تصبدفی ٍ سیستوبتیک در هغبلؼبت اپیذهیَلَصیک را تَضیح دّذ -3

 کزدُ ٍ تحلیل کٌذ اًَاع خغبّبی تصبدفی )خغبی ًوًَِ گیزی، خغبی اًذاسُ گیزی،...( را درک -4

 اًَاع خغبّبی سیستوبتیک )سَگزایی اًتخبة، اًذاسُ گیزی،...( را ضزح دّذ -5
 تزکیجی/                   /       هجبسی    رٍش آهَسش :  حضَری   

 سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل 

 /          پزٍصُ فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درط 
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 پبًشدّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:                 : ثْذاضت اٍس   داًطکذُ

 6/4/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل اپیذهیَلَصی

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

. 

 ضبخصْبی اًذاسُ گیزی هزگ ٍ هیز ٍ ضذت ثیوبریْبػٌَاى جلسِ: 

 ضبخصْبی هزگ ٍ هیز ٍ ضذت ثیوبریْب آضٌبیی داًطجَیبى ثبّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف 
 ًحَُ هحبسجِ ضبخصْبی هزگ ٍ هیز ٍ ضذت ثیوبریْب را ثذاًذ ٍ ًتبیج را تحلیل کٌذ -1

 کبرثزد ّز یک اس ضبخصْب در ضزایظ هختلف را درک کٌذ -2
 تزکیجی/                /       هجبسی      رٍش آهَسش :  حضَری    

 اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  

 /          پزٍصُ       فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف    

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 

 هٌجغ درط

 اپیذهیَلَصی جبهغ در ػلَم ثْذاضتی: تبلیف پزٍاًِ خزاسبًی، هٌیضُ اسکٌذری 

 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبریْبی ضبیغ در ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5:   هذت سهبى جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیبثی درط 
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 ضبًشدّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : ثْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقغغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 13/4/1401تبریخ ارائِ درط :  1400-1401سبل تحصیلی: 

 11-20رٍس: دٍضٌجِ سبػت:  اپیذهیَلَصی ًبم درط )ٍاحذ(:  اصَل

 19تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 1400تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: اسفٌذ 

 
 ثزرسی اپیذهی ّب -ارائِ پزٍصُ داًطجَیبى 

 
 

 ّفذّنجلسِ 
 

 آسهَى پبیبى تزم


